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اسرةُ الدادماــــعلْياِت الْع  

  ِن ــــــكُلِّيةُ ُأصوِل الدي
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  :ِإعداِد الطَّاِلبِة
  نَوال فَتِْحي نَظِْمي عبدربه

  
  

  إشراف 
  أحمد يوسف أبو حلَِبية: ستَاذُ الدكْتُوراُأل

  
  يِر درجِة الْماِجسِتقُدم هذَا الْبحث اسِتكْماالً لمتَطَلَّباِت الحصوِل علَى 

  ِفي الْحِديِث الشَِّريِف وعلُوِمِه
  م٢٠١٠ - هـ ١٤٣١



أ  

هداءِاإل
َ ْ

  
  

 من سعدت حياتي ِبوجوِده، وتعاظَمني االبتالء بمرِضِه، وتجرعتُ كأس المشقَِّة ِإلَى* 
  ...برحيِله

  . من نور اسمه غُالفَ هذه الرسالةِإلَى* 
  . اسمه في سماء لوحاِت الشَّرف من حرصتُ على أن يتألألِإلَى* 
 من تمنَّيتُ أن أرى االبتسامةَ على وجِهه وهو يحضر مناقشةَ رسالتي؛ فكان قدر اهللا؛ ِإلَى* 

  .فأبينَا إال أن نرضى بقدِر اهللا كلَّ الرضا؛ فَجزاك ربي يا أِبي حتى ترضى وترضى وترضى

 .نَظِْمي؛ رِحمه اُهللا وَأسكَنَه فَِسيح جنَّاِته) ىبإذنه تعال(ِإلَى أِخي الشَّهيد * 

  . وإخْوِتي وَأخَواِتي وَأهِلي وصِديقاِتي جِميعا الْحِبيبةِإلَى ُأمي* 

  .أحمد يوسف أبو حلبية، وجميع أساِتذَتي األفاِضل: إلَى أستَاِذي ومشِرِفي األستَاذ الدكتُور* 

 *الًِإلَى هؤالِء جتَقَبِهِه مجا ِلوخَاِلص لَهيجع َأن ظيمَأسَأُل اَهللا العِث وحذَا البِدي ها أهِميع.  

  

  

  

  

  

  

  

  



ب  

  شكر وتقدير
  

الحمد هللا الذي من علي بدارسة العلوم الشرعية، واالنتساِب إلى كلية أصـول الـدين،               
 اهللا  تخصص في الحديث الشريف وعلومه، ويزيد      اهللا علي مرةً أخرى؛ فأكمل دراستي وأ       يمنو

  ...في ِنعِمه علي؛ فييسر لي ِجلَّة أساتذة قسم الحديث ليقوموا على أمر هذه الرسالة
ـ   أ/ فأشرف على الرسالة األستاذ الدكتور     وخطتهـا بمـساعدة    ،ةحمد يوسف أبو حلبي

 وفكرتها مـن األسـتاذ      ،اندر ري نزار عبد القا  : الشهيد بإذنه تعالى  / وإشراف األستاذ الدكتور  
  .ادنافذ حسين حم/ الدكتور

  .فشرفها اهللا بأهل العلم وسادته؛ فلهم مني جزيل الشكر، وجزاهم اهللا عنِّي خير الجزاء
وأخص منهم مـن قَبـل مناقـشة    .  والشكر موصول إلى جميِع أساتذتي في كلية أصول الدين        

    . زقوتهشام. نافذ حماد، ود. د.أ: رسالتي
 كما وأشكر القائمين على المكتبة المركزية، وأخص بالذكر العاملين في قاعة تخـريج        

  .الحديث
        سـالة؛ سـواءه شكري إلى جميع من ساهم معي فـي إتمـام هـذه الرا، أوجوأخير 

  الذَيِن؛، وأختي أم ذيـاب أحمد: أخيبجهودهم المباركة، أو بدعواتهم الخالصة، وأخص بالذكر  
بذال جهدهما في مساعدتي ماديا ومعنويا إلتمام هذا الجهد؛ والشكر كل الـشكر لـذات العقـل          

 على عظيم مـا بذلتـه       أختي المهندسة وفاء  المبدع المتطور، واللسان البليغ، والقلب الحنون،       
  .إلتمام هذا الجهد؛ فجزاهم اهللا عنِّي خير الجزاء

  



 ١

  الْمقَدمة
ِم وِنعمِة الربِاِط ِفي َأرِض ِفلَسِطين، الْحمد ِهللا الَّـِذي    سال علَينَا ِبِنعمِة اإلِ    من الْحمد ِهللا الَِّذي  

  تَبسي لَملَنَا ومتْعلَنَا ِفي األََ اْسعجِضِدْل ِبنَا واِهِدينرجكَِة ماربقَـانِ  الْمالْفُر موتَنَا يِهللا الَِّذي ثَب دم١، الْح 
 اَهللا وحـده ال      وَأشْهد َأن ال ِإلَه ِإال      الْمسِلِمين، الْحمد ِهللا حمدا كَِثيرا طَيبا مباركًا،       بعضيوم خَذَلَنَا   

حصلَى َآِلِه وعو لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص ولُهسرو هدبا عدمحم َأن دَأشْهو ،لَه ِعينشَِريكمِبِه َأج.  
 دعا بَأم :  

 ؛فَِإن ِمن َأسبِغ ِنعِم اِهللا علَى هِذِه الُْأمِة ِحفْظُ ِديِنها ِبِحفْظِِ ِكتاِبِه الْعِزيِز، وسنَِّة نَبيِه الْكَـِريمِ                        
  ِزيزالْع ا الِْكتَابالَى تََََََََََََولَّى ِحفْ     ؛فََأماَهللا تَع خَلِْقـهِِ           فَِإن ٍد ِمـنِإلَى َأح ِكْل ذَِلكي لَمِبنَفِْسِه و فَقَـاَل   ؛ظَه 

  )٩:سورة الحجر (.}ِإنّا نَحن نَزّلْنَا الذِّكْر وِإنّا لَه لَحاِفظُون {:تَعالى

ِذةً نَاِقِدين، حافَظُوا علَى حـِديثِِ      وَأما السنَّةُ فَِإن اَهللا تَعالَى وفَّقَ لَها حفَّاظًا عاِرِفين، وجهابِ                 
ودافَعوا عنْه ومازوا الْخَِبيثَ ِمن الطَّيِب فَوضعوا ِلذَِلك َأدقَّ الْمواِزينِِ وَأضـبطَها             )(رسولِِ اِهللا   

اياِئِفِلِحمِخيِل الزالد اِتِه ِمنلَاِم وِن الِْإساُهللا ع ماهزاِءلْ، فَجزالْج رخَي ِلِمينسم.  
 ِبجمعِِ َأقْـواِلِهم وتَرِتيِبهـا      -وخَاصةً الْمتَقَدِمين -النُّقَّاد  ِلذَا كَان ِمن الَْأهِميِة ِدراسةُ منَاِهِج       

تـشدِده   ناقٍد بعيِنـه ومـدى اعتداِلـه و   وتصنيِفها ومقابلِتها بسائِر أقواِل األئمِة  لمعرفِة منهِج كلِّ  
نافـذ حـسين   :  األستاذ الـدكتور  فأشار علي؛ من أساتذتي  وتساهِله؛ فاستشرتُ أهَل االختصاصِ   

في مناهِج      ادحم النُّقَّاد   أن أكتب بدعتِهم على أقوالِهم فاختـار لـي          المبتدعين وأبي أثر ـتَاذُ اُألنس 
  :  موضوعا بعنوانِر بِن محمِد ريان ِنزار بن عبِد الْقَاِد):الشهيد بإذنه تعالى(الدكْتُور

ن م فيهم ِمدراسة تطبيقية على من تكَلَّ" الجوزجاني وأثر بدعِتِه علَى َأقْواِلِه النَّقِْدية    "
  .فاخترت الكتابة فيه؛ رجاِل الصحيحين

  : أهمية الموضوع وبواعث اختياره 
   :تكمن أهميةُ البحِث في النقاِط التالية 

 .معرفةُ مكانِة الجوزجاني في نقِد الرجاِل وأثر بدعِتِه على أقواِله .١

 . عدم وجود دراسة سابقة تكشفُ عن منهِجِه ِفي ذَلك .٢

                                                
 هي المعركة التي خاضها شعبنا الفلسطيني مع كتائبه المجاهدة، وعلى رأسها كتائب القـسام، فـي الـسابع               - 1

ستمرت ثالثة وعشرين يوما، في غزة، ونصر اهللا فيها المجاهـدين،  م، والتي ا٢٠٠٨والعشرين من ديسمبر عام  
وهزم عدوهم اليهود، والتي ارتقى على إثرها آالف الجرحى والشهداء، ومن بين الشهداء أستاذي المجاهد العالم                

 .نزار بن عبد القادر ريان) الشهيد بإذنه تعالى(



 ٢

؛ آثرت الكتابة في هـذا      ةبوية النَّ نَّ لمكتبة الس  ِلما وجدتُه ِمن رغْبٍة عندي في تقديِم خدمةٍ       و
  .الموضوع

  : أهداف البحث  
١. وزجاني في الججمعبعضهارِح والتعديِل وبياِن المراد من مصطلحاِت الج  .  
 . وضع مراتب لهذه المصطلحات. ٢

٣ . ى موافقِتِه لغيِرِه ِمنأحواِل الرواِة الذين تكلَّم فيِهم ومد أو مخالفتِهمالنُّقَّاد بيان . 

 . بيان مميزاِت منهِجِه في نقِدِه للرجاِل. ٤

 .بدعِتِه في حكِمِه على الرواِةبيان أثِر . ٥

٦ . وزجاني بينرتبِة الج في حكِمِه على الرواِةالنُّقَّاد بيان.      
  : منهج البحث وطبيعة عمل الباحثة 

 بالمنهِج التحليلي واالستنباطي    نتُواستع ،جانيالمنهج االستقرائي في جمِع أقواِل الجوز     اتبعتُ  . ١
  . قوالفي بياِن مدلوالِت هذِه األ

  :  ويتمثُل عمُل الباحثِة في النقاِط التالية
  .  وذلك بذكر اسم السورة واآلية؛اآليات القرآنيةعزو . ٢
٣. بـذلك وإن كـان فـي      اكتفيت فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما         ؛حاديث األ  تخريج 

  .توسع في ذلك إن احتاج األمرأه من الكتب الستة وجخرأغيرهما ف
 ٤ .على الحكم عديلرح والتَّالحديث حسب قواعد الجاألئمة أقواَل مغفلٍة غير    . 

 ٥ .وزجاني في نقد الرجالجمعجال أقوال الجودراسة المراد بها من خالل كتابه أحوال الر ،.  
  . ادقَّواة بأحكام غيره من النُّجاني على الر أحكام الجوزمقارنةُ. ٦ 
  .حيحينم فيهم من رجال الص تكلَّنعلى مة  دراسة تطبيقيعمُل. ٧ 
 . هال على القارئ ضبطُِكشْ األسماء والكلمات التي قد يضبطُ. ٨ 

 ٩ .والبلدان واألنساب غير المشهورين غريب الكلمات و األعالمبيان  . 

 .  فإن تعددت المصادر بدأت باألقدم؛ إلى مصادرها األصليةالمنقولة األقوال توثيقُ. ١٠ 

باختصار في الحاشية السفلى للصفحة، وأوثقها فـي قائمـة المـصادر             المعلومات   توثيقُ. ١١ 
  وسـنة الطبـع إن     رقمهـا، ، و  الطبعة اسم بذكر المصدر، المؤلف، الجزء، الصفحة،       والمراجع

 . وجدت

 ١٢ .ترتيبالمصادر والمراجع ترتيب اا هجائي.  
 ١٣ .فهارس وضع وهية تيسر الوصول للفائدة، علمي : 

  .ة، مرتبة حسب ورودها في المصحفس لآليات القرآنيِرهِف -



 ٣

 .ة، مرتبة حسب أطراف الحديثبويس األحاديث النَِّرهِف -

 .   مرتبة حسب حروف الهجاءا وتعديالًرحجاني جوزم فيهم الجس للرواة الذين تكلَِّرهِف -

 .جدياس لألعالم، المترجم لهم في البحث، مرتبة أبِرهِف -

   .س للموضوعاتِرهِف -
  : الدراسات السابقة 

 الملك فيصل   مركز وفي   شبكة المعلومات العنكبوتية،  بعد البحث عن الموضوع في               
بعـض   لكـن هنـاك      دراسة في الموضـوع،    ِةلم تعثر الباحثة على أي    للبحوث والدراسات؛   

  : اد مثلالرسائل درست مناهج نقَّ
 إكـرام اهللا إمـداد   :، تـأليف رسالة ماجستير ،د الرجالمديني ومنهجه في نقاإلمام علي بن ال   . ١

  . ، طبعة دار البشائر اإلسالميةالحق
٢ .سائي في الجرح والتَّ    اإلمام أبي عبد الرحمن النَّ     منهج فـي نقـدِ    ِه أقوالِ عديل وجمع  جـالِ  الر، 

  .قاسم علي سعد: رسالة دكتوراه، تأليف
عبـد الـرحمن   : هوده في الجرح والتعديل؛ رسالة ماجـستير، تـأليف      اإلمام الجوزجاني وج  . ٣

  .م٢٠٠٠ جامعة بغداد سنة -العيساوي، كلية العلوم
 .عبد العليم البستوي. كتاب اإلمام الجوزجاني ومنهجه في الجرح والتعديل، د. ٤

   :خطة البحث 
 ،والمراجع ة المصادر وقائم، وخاتمة، وفصلين، وتمهيد،قَسمتُ بحثي هذا إلى مقدمة        
  .وفهارس
راسـات  ة البحث وبواعث اختياره، وأهدافه، ومنهج الباحثة فيـه، والد         نت فيها أهمي   وبي :المقدمة

ابقةالس.  
  .تعريف النَّقد والبدعة: تمهيد

  .وفيه مبحثان
   .وفيه ستة مطالبالنُّقَّاد قد والنَّ: المبحث األول
    . لفاظ ذات الصلة بهقد واأل تعريف النَّ:المطلب األول

  . غة في اللُّقدالنَّ: أوالً
في االصطالحقد  النَّ:اثاني .  
  .غوي بين المصطلح وأصله اللُّالتالصالوشائج و :اثالثً
قد األلفاظ ذات الصلة بالنَّ:ارابع.  

  . دق مشروعية النَّ:المطلب الثاني



 ٤

  . هرقد وتطوُ نشأة النَّ:المطلب الثالث
  . اقد وهدفهوظيفة النَّ: عالمطلب الراب

  . عديلفي الجرح والتَّالنُّقَّاد ة دراسة مصطلحات  أهمي:المطلب الخامس
  . قاد طبقات النُّ:المطلب السادس

  
   . وفيه ثالثة مطالبالبدعة والمبتدع: المبحث الثاني
  .  تعريف البدعة واأللفاظ ذات الصلة بها:المطلب األول

   .غة في اللُّ البدعة:أوالً
صطالحالبدعة في اال :اثاني .  
  .غويالت بين المصطلح وأصله اللُّالصالوشائج و :اثالثً
ارابع:لة بالبدعة األلفاظ ذات الص .  

  .  البدعةأسباب :المطلب الثاني
  . عصر الجوزجانيأهم البدع التي ظهرت في : المطلب الثالث

    
  الفصل األول

وزجاني ومنهجه في نقد الرجالالج  
   .وفيه مبحثان

   . وفيه مطلبان؛الجوزجاني عصره وترجمته: المبحث األول 
  .  الجوزجاني عصر:المطلب األول 

  . ة السياسيحياة ال:أوالً
حياة ال:اثانية االجتماعي.  
  . ة العلميحياة ال:اثالثً

  . ة الجوزجاني ترجم:المطلب الثاني 
  .  اسمه ونسبه وكنيته:أوالً
ولده ونشأته م:اثاني .  
  . التهح ِر:اثالثً
شيوخه وتالميذه:ارابع  .  

عقيدته:اخامس .  
مكانته العلمية وأقوال أهل العلم فيه:اسادس  .  



 ٥

فاته مصنَّ:اسابع.  
  .  وفاته:اثامنً

  
   . وفيه خمسة مطالب؛جال في نقد الر الجوزجانيمنهج:  المبحث الثاني
  . عديلي التَّ ف الجوزجانيمنهج: المطلب األول

  .هاجاني و مدلولُعديل عند الجوز مصطلحات التَّ:أوالً
التَّعديل عند مقارنة مصطلحات:اثاني وزادقَّجاني بأقوال غيره من النُّ الج .  
  . جانيعديل عند الجوز مراتب التَّ:اثالثً

  .   في الجرح الجوزجاني منهج:المطلب الثاني
  .ها الجوزجاني ومدلولُح عندر مصطلحات الج:أوالً
ح عند مقارنة مصطلحات:اثانيرالج وزادقَّجاني بأقوال غيره من النُّ الج .  
  . جانيح عند الجوزر مراتب الج:اثالثً

  . جالجاني في نقده للرزات منهج الجوز ممي: الثالثالمطلب
  .  في حكمه على الرواةوأثر بدعته النُّقَّاد جاني بين  رتبة الجوز:المطلب الرابع

  الفصل الثاني
دراسة تطبيقية على مجانيم فيهم تكلَّنوزالج حيحين من رجال الص  

  
   . وفيه ثالثة مباحث

  .  البخاري ومسلممروى لهو ا وتعديالًحرجاني جم فيهم الجوز تكلَّن م:المبحث األول
  .   البخاريمروى لهو ا وتعديالًحرجاني جم فيهم الجوز تكلَّن م:المبحث الثاني
  .   مسلممروى لهو ا وتعديالًحرجاني جم فيهم الجوز تكلَّن م:المبحث الثالث

   . وتشتمل على النتائج والتوصيات:الخاتمة
 تُقِْف و  فإن ؛ فيه وسعي  بذلتهذه هي الخطة التي سرت عليها في إعداد هذا البحث الذي            

   .إن كانت األخرى فأستغفر اهللافيه فذلك فضل من اهللا، و
هم على نبينا محمٍد وآله وصحبِه وسلم        اللَّ وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين، وصلِّ       

تسليميناا كثيريا رب العالمين، وارحم اللَّهم أستاذنا واجعله في علي .  
  
  

  ةالباحث                                                             



 ٦

  دـــــــــــــــــــــتمهيـ
  ث األولـــــــالمبحـ

  ــادــقَّقــــد والنُّالنَّ
  ب األولــــــــــالمطل

  قد واأللفاظ ذات الصلة بهف النَّــــــتعري
  

النون والقاف والدال أصٌل صحيح يدلُّ على إبراز شيٍء         : "قال ابن فارس   :غةفي اللُّ  قدالنَّ: أوال
  ٢.يف منهاراهم وإخراج الزتمييز الد قدوالنَّ. "١وبروزه

، والحكـم   عيفة، وبيان عللها  حيحة من الض  حاديث الص هو تمييز األ   :في االصطالح قد  النَّ: ثانيا
  ٣.على رواتها

  .غويالوشائج والصالت بين المصطلح وأصله اللُّ: ثالثًا
 ، جانـب أو أكثـر     شبهها في غوية تُ  لُ اٍديغلب في لغة العرب اشتقاق المصطلحات من مو       

قد تمييز الدراهم وإخراج الزيف، وكذا النقد       فالنَّ؛   فهو وثيق الصلة بمادة نَقَد     ؛قدنَّومنها مصطلح ال  
   .في علم الحديث تمييز الرجال واألحاديث وإخراج الضعيف

 فقولـه  ٤."نَقْد الدرهم، وذلك أن يكشَف عن حاِلِه في جودته أو غيـر ذلـك   : ومن الباب "
  ٥.مشعر بمعنى النقد عند المحدثين "ن حاِلِه في جودته أو غير ذلك عيكشَف"

  .قداأللفاظ ذات الصلة بالنَّ: رابعا
١- الجحر.   
والثـاني   الكـسب،    أحدهما: الجيم والراء والحاء أصالن    ":قال ابن فارس   :غةح في اللُّ  رالج .أ

َأم حِسب الَِّذين اجتَرحـوا     {:  اهللا عز وجلّ   قال. اجترح إذا عمل وكَسب   :  قولهم فاألول .شَقّ الِجلْد 
ويقـال  . رحاً، واالسم الجرح  جرحه بحديدٍة ج  :  فقولهم وأما اآلخَر  ،)٢١:سورة الجاثية ( }السيئاِت

                                                
  .٥/٤٦٧  معجم مقاييس اللغة- 1
  .٢/٥٤٤، والصحاح ٥/١١٨لعين كتاب ا:انظر - 2
  .١١قد عند المحدثين ص دراسات في منهج النَّ- 3
 .٥/٤٦٧ معجم مقاييس اللغة - 4
 .١٦٧صمجلة الجامعة ، المجلد الثاني عشر، العدد الثاني  :انظر - 5



 ٧

رح الشاهد ج  قولُ  إذا ر رح با :  وقال بعض فقهاء اللغة    ،١هدلضم يكون باألبدان بالحديد ونحوه    الج ،
  ٢. يكون باللسان في المعاني واألعراضوالجرح بالفتح

  . ٣هاها أو رده أو تضعيفَ روايِتف الراوي بما يقتضي تليينصوهو  :ح في االصطالحرالج .ب
  .غويفال يخرج المعنى االصطالحي عن المعنى اللُّ

  .التَّعديل -٢
ان، لكنَّهما متقـابالن    العين والدال والالم أصالن صحيح    : "قال ابن فارس   :غة في اللُّ  التَّعديل .أ

:  العـدل مـن النَّـاس   فاألول يدلُّ على اعوجاج، واآلخر يدلُّ على استواء،    أحدهما: كالمتضادين
  ٤."وانعدَل، أي انعرج. عدل:  فيقال في االعوجاجفأما األصل اآلخَر. المرضي المستِوي الطّريقة

   . المعنى األول هو المراد عند المحدثين:قلت
  .٥بول روايته  هو وصف الراوي بما يقتضي قَ: في االصطالحالتَّعديل .ب

  .األول غويمعنى االصطالحي عن المعنى اللُّ يخرج الال: قلت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ١/٤٥١ معجم مقاييس اللغة - 1
 ٦/٣٣٧ تاج العروس من جواهر القاموس - 2
، ١/١٠٢، والتعريفـات  ١/١٢٦جامع األصول في أحاديث الرسول ، و٣٨لرواية صالكفاية في علم ا  :  انظر - 3

  .٢/٢١١وأبجد العلوم 
  .٤/٢٤٦ معجم مقاييس اللغة - 4
 .٥/٢٤٩بخاري فتح الباري شرح صحيح ال: انظر - 5



 ٨

  المطلب الثاني
ه من الكتاب واقد وتأصيلُة النَّمشروعية النَّنَّلسةبوي  

  :على النحو التالينَّة النَّبوية السثبتت مشروعية النقد من القرآن الكريم ثم من 
  .ه من الكتاب العزيزتأصيلُ: أوالً

، وذلـك فـي   دىبار وعدم الخوض فيها على غير هت في األخثبإلى التَّ قد دعا اهللا ل
ما ِبجهالٍَة فَتُصِبحوا   يا َأيها الَِّذين آمنُوا ِإن جاءكُم فَاِسقٌ ِبنَبٍإ فَتَبينُوا َأن تُِصيبوا قَو           {: قوله تعالى 

   نَاِدِمين لْتُما فَعلَى مقد أوجب اهللا    ؛ ف )٦:سورة الحجرات (} ع  َبـول   على المسلمين التوقف في ق
ـ ر وهذا ال يتم إال بدراسة حياتـه والكـالم فيـه ج        ،ن صدقه من كذبه    حتى يتبي  ،خبر الفاسق  ا ح

  . الًعِديوت
، وخبـر   يه دليل على أن خبر الصادق مقبول      فف" :١ِديعالس قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر        -

  .٢"الكاذب مردود، وخبر الفاسق متوقف فيه
 الحتمـال  ؛ومن هاهنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال          " : قال ابن كثير   -

  .٣"فسقه في نفس األمر
  :  قوله تعالى  في التَّعديلمثال ما وردقد في القرآن الكريم، فوقد وردت بعض ألفاظ النَّ

ِللْفُقَراِء الْمهاِجِرين الَِّذين ُأخِْرجوا ِمن ِدياِرِهم وَأمواِلِهم يبتَغُون فَـضالً ِمـن اللَّـِه وِرضـواناً             {
     اِدقُونالص مه ُأولَِئك ولَهسرو اللَّه ونرنْصيجـريح  تَّفـي ال  مثال ما ورد     و ،)٨:سورة الحشر (}و

  .)١:سورة المنافقون(}واللَّه يشْهد ِإن الْمنَاِفِقين لَكَاِذبون{: قوله تعالى
   .ةبوية النَّنَّه من الستأصيلُ: ثانيا

ة ا من وأمنَّة النَّبويفقد تثبت النَّالسبي  بقوله٤حابة في قول ذي اليدينمن الص " :أصق د  

                                                
 ،، مـتكلم واعـظ    أصـولي  مفسر، محدث، فقيه،     ،ي النجدي ِدالسع الرحمن بن ناصر بن عبد اهللا      عبد: هو - 1

 مات والده ولم يتجاوز الثانيـة عـشرة مـن           ،هـ١٣٠٧ودي ولد في القصيم بالمملكة العربية السعودية سنة       سع
عمره، طلب العلم وجد فيه فحفظ القرآن الكريم والمتون فاشتهر أمره وعلت منزلته وكثر تالميذه، تـرك عـدة                   

توفي سـنة    من في تفسير كالم المنان،    كتب نافعة، أكثرها في تفسير القرآن وعلومه، أبرزها تيسير الكريم الرح          
  ).net.mawsoah.www://http، والموسوعة العربية العالمية ١٣/٣٩٦معجم المؤلفين : انظر(. هـ١٣٧٦

  .٧٩٩ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ص- 2
 .٧/٣٧٠ تفسير القرآن العظيم - 3
 سـليم، حجـازي شـهد    بنـي حدة وقاف، وهو من رباق بن عمرو، بخاء معجمة مكسورة، وبمو الِخ: اسمه - 4

 ،٢/٤٥٨،٤٧٥االستيعاب في معرفة األصحاب     : انظر (.ا كان يعمل بيديه جميع    ألنهوسمي ذا اليدين    ،  الرسول
  .)٣/١٥األنسابو



 ٩

إنمـا  ا لـذي اليـدين، و      مكـذِّب   بي، ولم يكن النَّ   يقبل قوله من غير استيثاق    ، ولم   ١"ذو اليدين؟ 
  ؤال منه وحده  استغرب هذا الس  ه  صدقَم ِ ِل، ولما ع– تضى قوله إذ أتـى      عمل بمق  –حابةبسؤال الص
  . بركعتين ُأخريين

:  مـر د عنه في حق عبد اهللا بن عر والتَّعديل، ففي قد بعض ألفاظ النَّوقد ورد عنه 
  .٤"٣بئس أخو العشيرة" وفي التجريح ورد عنه ،٢"إن عبد اهللا رجل صالح "

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ).٤١٤(، ح١/١٤٤هل يأخذ اإلمام إذا شك بقول الناس:  باب األذان،:كتاب،  صحيح البخاري- 1
  ).٣٧٤١(، ح٥/٢٥مناقب عبد اهللا بن عمر بن الخطاب :  باب المناقب،:كتاب  صحيح البخاري،- 2
 فـأراد   اإلسـالم؛  ولم يكن أسلم حينئذ وإن كان قد أظهر          ، عيينة بن حصن   :قيلت في ": ياض قال القاضي عِ   - 3

 وبعـده   بي وكان منه في حياة النَّ  : قال ، وال يغتر به من لم يعرف حاله       ، ليعرفه الناس  ؛ن حاله  أن يبي   بيالنَّ
 إكمال المعلم بفوائد مسلم :انظر.("ا إلي أبي بكر    وجئ به أسير   ، مع المرتدين   وارتد ،إيمانهف  عدل على ض   ما
٨/٥٩.(  
  .٦١٣١حديث رقم ،٨/٣١ المداراة مع الناس:  باب األدب،:كتاب  صحيح البخاري،- 4



 ١٠

  المطلب الثالث
  ورهــــد وتطــــنشأة النق

       نشأة النَّ  في ضوء ما سبق نستطيع أن نقول إن سول قد في أحاديث الر  كانت قد بـدأت 
 فإليهم يرجع الفضل في ذب الكذب       ؛تثب في التَّ   بي منهج النَّ  حابة  ثم نهج الص،   في عهده   

 لما جـاءت   أبو بكر من وقى الكذب عن رسول اهللا وأول : (قال الحاكم. عن رسول اهللا    
 ،٣ جماعة من الـصحابة  ٢ حبسثم عمر بن الخطاب   ،  ١ والقصة مشهورة  ،الجدة تسأل ميراثها  

كنت إذا سـمعت    " : قال  بن أبى طالب     يل ثم ع  ،٤"قد أكثرتم الحديث عن رسول اهللا       " :وقال
ا نفعني اهللا بما شاء أن ينفعني وإذا حدثني غيره عنه استحلفته فإذا حلـف       حديثً عن رسول اهللا    

  .٦)"٥لي صدقته
 فَوجـد    النَِّبى   ٧وقَِدم عِلى ِمن الْيمِن ِببدنِ    : ( قال  في صفة حج النبي      وعن جابر   

 ِممن حلَّ ولَِبستْ ِثيابا صِبيغًا واكْتَحلَتْ فََأنْكَر ذَِلك علَيها فَقَالَتْ ِإن َأِبـى  - عنهارضي اهللا-فَاِطمةَ  
 محرشًا علَى فَاِطمـةَ ِللَّـِذى    قَاَل فَكَان عِلى يقُوُل ِبالِْعراِق فَذَهبتُ ِإلَى رسوِل اللَِّه          . أمرني ِبهذَا 

                                                
، ٣/٦٠٥ما جـاء فـي ميـراث الجـدة     : ابالفرائض عن رسول اهللا، ب:  في سننه، كتاب   الترمذيأخرجه   - 1
 في سننه، وابن ماجه، )٢٨٩٦(، ح٣/٨١ميراث الجدة  : الفرائض، باب :  في سننه، كتاب   وأبو داود ،  )٢٠٢٦(ح

  من حديث قَِبيصة بن ذؤيب بـسنٍد ضـعيف         ثالثتهم). ٢٧٢٤(، ح ٤/٢٨٦ميراث الجدة : الفرائض، باب : كتاب
 ).٥/١٠١رمذي صحيح وضعيف سنن الت: انظر(.ضعفه األلباني

  ).٥٥٣ المحدث الفاصل بين الواعي والسامع ص:انظر( .حبس لعمر يكن ولم الحديث منعهم :أي - 2
3 -      فال يصح وال يجوز االحتجاج به     ) شعبة(مرسل ومشكوك فيه من     ": ه، وقال  ناقش ابن حزم هذا الخبر ورد، 

حابة وفي هذا ما فيه أو يكون       يكون اتهم الص   من أن    ثم هو في نفسه ظاهر الكذب والتوليد ألنه ال يخلو عمر          
      نبي  لنن ا نهى عن نفس الحديث أو تبليغ س            إلى المسلمين وألزمهم كتمانها، وقد أعاذ اهللا أمير المؤمنين من كل

 .)٢/٢٥٦اإلحكام في أصول األحكام (.ذلك
4 -  أخرجه الر امهرم  القاضـي  أورده ونٍد صـحيٍح،   بـس ٥٥٣ث الفاصل بين الواعي والسامع ص زي في المحد
 .٢١٧ في اإللماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع ص معلَّقًاياضِع
، وفـي   )٣٧١(، ح   ١/٤٣١ما جاء في الصالة عند التوبة       : الصالة، باب :  في سننه، كتاب   الترمذيأخرجه   - 5

 في سـننه،    وأبو داود ،  )٢٩٣٢(، ح ٥/١٠٧ومن سورة آل عمران     : تفسير الحديث عن رسول اهللا، باب     : كتاب
إقامة الـصالة والـسنة     :  في سننه، كتاب   وابن ماجه ،  )١٣٠٠(، ح   ١/٢٦١في االستغفار   : الصالة، باب : كتاب

 من رواية أسماء بن الحكم الفَزاري عـن  ثالثتهم .)١٣٨٥(، ح ٢/٥١٣ما جاء في أن الصالة كفارة     : فيها، باب 
 ).(علي 

  .٧٠ المدخل إلى كتاب اإلكليل ص- 6
 ).١/٣٩  الكبير للرافعيالشرح غريب في المنير المصباح: انظر. (البعير أو البقرة:  البدنَة- 7



 ١١

 ستْ منَعوِل اللَِّه   صسا ِلرتَفِْتيََأنِّى َأنْك تُهرفََأخْب نْهتْ عا ذَكَرا فَقَـالَ  ِفيمهلَيع تُ ذَِلكقَتْ   «:رـدص
  .١)٠٠٠صدقَتْ

 لـم يـشعروا     حابة   الص  ألن ،ا جد  ضيقٍ  كان على نطاقٍ   حابة  قد عند الص  ولكن النَّ 
 جوع إلى النَّ  بحاجة الربي ِ  فقـد   ؛ه لم يكن فيما بينهم من يكذب       ألنَّ ؛وثيقوكيد والتَّ د من التَّ   لمزي 

 سمعناه منـه    ليس كل ما نحدثكم عن رسول اهللا        : " أنه قال  روى الحسن عن أنس بن مالك       
ولكن حدناثنا أصحاب،ونحن قوم هم ال يكذب بعض٢" ا بعض.  

 ؛ وأشـغال ٣انت لنا ضـيعة ليس كلنا كان يسمع رسول اهللا ك: "وقال البراء بن عازب    
    ٤".ث الشاهد الغائب فيحد،ولكن الناس لم يكونوا يكذبون حينئذ

 والرحلة  ،ننوا في حفظ الس    فجد ؛ت والتيقظ ثبحابة من التَّ   مسلك الص   ابعونسلك التَّ ثم  
كـر،  ، والقاسم بن محمد بـن أبـى ب  سعيد بن المسيب  :  ومنهم ، والتفقه فيها  ،فيها، والتفتيش عنها  

  .الزهري، ويحيى بن سعيد األنصاريو
 والفقهاء في   ،ثم أخذ عن هؤالء مسلك الحديث وانتقاد الرجال، جماعة من أئمة المسلمين           

سفيان بن سعيد الثوري، ومالك بن أنس، وشعبة بن الحجاج، وسـفيان بـن عيينـة                : الدين منهم 
  ٥.وغيرهم

ـ السنَّة النَّبوية حافظة على لتنقيب للمقد واا أخرى بالنَّبعد ذلك قرونً النُّقَّاد  وتتابع   رةالمطه ،
  . وائب نستقي من منهلها الصافيلتبقى على مر العصور خالصة من الشَّ

 ومن هذه األقـوال   ،التَّعديلوقد أصبحت أقوالهم بمثابة الشروط والقواعد العامة للجرح و        
م إال من الرؤسـاء المـشهورين       ال تأخذوا هذا العلم في الحالل والحرا      ": قول سفيان الثوري    

  .٦" وال بأس بما سوى ذاك من المشايخ، الذين يعرفون الزيادة والنقصان،بالعلم
  .٧""سمعت"أو " حدثني"ا حتى يقول فيه س حديثًبل من مدلِّال نق: "وقال الشافعي 

                                                
 ).٣٠٠٩(، ح٤/٣٩ حجة النبي: الحج، باب:  في صحيحه، كتاب مسلمأخرجه - 1
ضعيف؛ بسبب إسـماعيل بـن مـسلم         بسنٍد   ٣٨٦أخرجه الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية ص         - 2

  ."ضعيف: "ي؛ قال فيه ابن حجرالمك
  ).٢١/٤٣٣تاج العروس . (وكسبه معاشه: جلالر ضيعة - 3
 هـذا ": وقـال  - )٤٠٢(، ح ١/١٢٧ العـالم  توقير فضل :باب العلم، :كتاب ،المستدرك  أخرجه الحاكم في      - 4

ث الفاصـل بـين     زي في المحـد   مرهامالر، و -يهبالذَّ ووافقه ،"يخرجاه ولم الشيخين شرط على صحيح حديث
  .٣٨٥، والكفاية في علم الرواية ص١/١٠٨، والخطيب البغدادي في جامعه٢٣٥الواعي والسامع ص

  . وما بعدها٤٠/ المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين : انظر- 5
  .١/١٥٣ الكامل في ضعفاء الرجال - 6
  .٣٨٠ الرسالة ص- 7



 ١٢

 علوم   كغيره من  التَّعديلصنيف في علم الجرح و    اني للهجرة ابتدأ التَّ   وفي أواخر القرن الثَّ   
 وتنوعـت منـاهج     ،في الرواة النُّقَّاد  فات التي تضم أقوال      وتتالى بعد ذلك ظهور المصنَّ     ،الحديث
 الثقـات،   معرفةلي في كتابه    جالِع: فاتهم؛ فمنهم من صنَّف في الثقات مثل        في مصنَّ النُّقَّاد  هؤالء  
  .يرهمين في كتابه أسماء الثقات وغان في كتابه الثقات، وابن شاهبوابن ِح

    نَّف في الضومنهم من ص   عفاء مثل البخاري في كتابه الضـ عفاء الص سائي فـي  غير، والنَّ
والذَّ،عفاء والمتروكينكتابه الض عفاء وغيرهمهبي في كتابه المغني في الض.  

     نَّف في الرواة عاماريخ الكبير، وابن أبي حاتم في      ة كالبخاري في كتابه التَّ    ومنهم من ص
  . وغيرهمالتَّعديل الجرح وكتابه

، يرجع إليـه البـاحثون   مهماألوائل بمثابة مرجع أساس والنُّقَّاد  وقد كانت ومازالت كتب     
  .رةة المطهنَّ، وذب الباطل عن السالب العلم للكشف عن أحوال الرواةوط
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٣

  المطلب الرابع
  هــة الناقد وهدفـــــوظيف

د الذي تأهل لنقد الرجال هي     اق مهمة النَّ  إن:    مع بيان   ،واة الدراسة المستقصية ألحوال الر 
   فهو يجمع ويفحص ويتتبع وينقد      ؛١ بعد التحليل والتعليل   ،الًعِديا وت وتوضيح وإظهار حقيقتها جرح 

صـيانة  :  وغاية عظيمة وهي   ، سامٍ له، وهو يسعى من وراء نقده إلى هدفٍ       قد ويعلِّ ر هذا النَّ  ويفس
ة النَّنَّالسوحمايتها من كل دخيل،ةبوي ،وائبة صحيحة خالية من الشَّ لتصل إلينا نقي.   

      رحم اهللا علماءنا الذين شم      واحتملوا كل ع ناء ومشقة في سبيل حفظ     روا عن سواعد الجد
والذين بفضل جهودهم بعد اهللا تعالى وصل إلينا حديث النَّ،ةنَّهذه الس بي حريـف ا مـن التَّ  نقي، 

والدوالغلط،س ،هو والس،والو ٢مه .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 وأصول منهج النقد عنـد أهـل الحـديث          ،٢٨٨هجه في نقد الرجال ص     اإلمام علي بن المديني ومن     : انظر - 1

  .٩-٧ص
  ).١٢/٦٤٣لسان العرب : انظر.(-بفتح الهاء– وتقرأ أيضا الوهم - 2



 ١٤

 المطلب الخامس

التَّعديلفي الجرح والنُّقَّاد أهمية دراسة مصطلحات وعبارات   

 ليـست   ا، ذلك أن هناك ألفاظً    التَّعديلومن األهمية دراسة مصطلحات األئمة في الجرح و       
  ـ   النُّقَّاد مصطلحات خاصة ببعض ر، وهناك ألفاظ وعلى ظاهرها المتباد ا  يكـون مـدلولها مخالفً

مـن بعـض   النُّقَّـاد  ا نجد في كتب الرجال عبارات تشير إلى مراد بعض            ولهذا فإنَّ  ؛ادقَّلسائر النُّ 
سـكتوا  " :، وقول البخاري  "بأس به  فالن ال " :ول يحيى بن معين    فمن أمثلة ذلك ق    ،تاصطالحاال

  . من العلماءذلك عدةٌه على وقد نب.  وغير ذلك،"عنه
ـ   من فَِهم أقوالَ   التَّعديلفعلى هذا يحِمُل ألفاظَ الجرح و      ":١لوليد الباجي اقال أبو    هم وال  هم وأغراض

       ا من لم يعلم ذلك وليس عنده من           يكون ذلك إالَّ لمن كان من أهل الصناعة والعلم بهذا الشأن، وأم
 ح و   ثين إالَّ ما يأخذه من أل     أحوال المحدرفإنه ال يمكنه تنزيـل األلفـاظ هـذا     التَّعديلفاظ أهل الج 

التنزيل، وال اعتبارها بشيء مما ذكرنا، وإنما يتبع في ذلك ظاهر ألفاظهم فيما وقع االتفاق عليه،                
  .٢"ويقف عند اختالفهم واختالف عباراتهم

 ح وما  التَّعديلثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات        ":قال الذهبيربين ذلـك، مـن العبـارات      والج
 ذلـك اإلمـام الِجهِبـذ واصـطالحه      نعلم باالستقراء التام عـرفَ بة، ثم أهم من ذلك أن  المتَجاذ

     سكتوا عنه، فظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجـرح         : ومقاصده، بعبارته الكثيرة، أما قول البخَاري
  .٣"أنها بمعنى تركوه: ل، وعلمنا مقصده بها باالستقراءديعتوال 

تٌ ألشخاٍص ينبغي التوقيف عليها، من ذلك أن البخَاري إذا قـال            ااصطالحوثَم   ":وقال ابن كثير  
ـ                : في الرجل  ف سكتوا عنه أو فيه نظر فإنه يكون في أدنى المنازل وأردئها عنـده، ولكنـه لطي

 والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصـدهم بمـا عـرف مـن     .العبارة في التجريح فليعلم ذلك  
  ٤".ب األحوال، وبقرائن ترشد إلى ذلكعباراتهم في غال

                                                
 األندلـسي ي القرطبـي    جالتميمي البا . يبيِج سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث أبو الوليد التَّ            : هو - 1

سـير أعـالم    :انظـر (. هـ٤٧٤، وتوفي سنة هـ ٤٠٣  ولد سنة. المسلمينإمامالذهبي الفقيه المالكي الحافظ،     
 .)١٨/٥٣٦النبالء، 

2 - ٢٨٨ص  البخاري في الجامع الصحيحلهج التَّعديل والتجريح لمن خر. 
  .١٩ الموقظة في علم مصطلح الحديث ص- 3
  .٥٥ اختصار علوم الحديث ص- 4



 ١٥

 فمن نظر كتب الرجال ككتاب ابن أبي حاتم المذكور، والكامل البن      .. ".:خاويوقال الس ـِديع ،
 ووضـع كـلَّ لفظـة بالمرتبـة        ١ وغيرها ظفر بألفاظ كثيرة، ولو اعتنى بارع بتتبعها        ،هذيبوالتَّ

 بذكر ذلك فما    ٣يلهج ٢، وقد كان شيخُنَا     ا لكان حسنً  اصطالحا و لغةًالمشابهة لها مع شرح معانيها      
   ٠٤"تيسر

  :بمصطلح معين مثلالنُّقَّاد والت بعض وقد درس بعض المعاصرين مدل
 عنـد أبـي حـاتم       ٦" به حتجي ال" درس مدلول مصطلح     ٥نافذ حسين حماد  / األستاذ الدكتور  -١

  .٧قَّادالنُّعند األئمة " عنده عجائب"ومدلول مصطلح 
 . عند البخاري" فيه نظر" درس مدلول مصطلح ٨ طالب أبو شعر/الدكتور -٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
تتبع ألفاظ الجرح والتَّعديل، ووضع كـل       حاول  ُأمِنية السخاوي؛ ف   وقد لبى أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل         - 1

شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجـرح    :  يقصد من هذه اللفظة وذلك في كتابه       بالمرتبة المشابهة لها، وشرح ما    لفظة  
  .والتَّعديل

  . يقصد اإلمام ابن حجر العسقالني- 2
3 -به وثاب بالشَّيء، إذا ُأغِري عليه لَِهج ٥/٢١٤ معجم مقاييس اللغة( .ر(.  
  .١/٣٦٢ فتح المغيث شرح ألفية الحديث- 4
  . أستاذ الحديث الشريف وعلومه بالجامعة اإلسالمية بغزة - 5
  .١٠٨-٥١العدد الثاني ص -، المجلد العاشر)سلسلة الدراسات اإلسالمية(  مجلة الجامعة اإلسالمية: انظر- 6
 .٨٣-١العدد الثاني عشر ص  مجلد الخامس،، الالمرجع السابق : انظر- 7
8 -اا وأستاذ مشارك بقسم الحديث الشريف وعلومه بالجامعة اإلسالمية بغزة سابقً وزير األوقاف حالي.  



 ١٦

  المطلب السادس
  ادــــــــقَّطبقات النُّ

   .غة واالصطالحتعريف الطبقة في اللُّ: أوال
  .٢هموطبقات الناس مراتب ،١الحال: الطَّبقة: غةي اللُّ الطبقة ف-١
 ولقـاء   نعبارة عن جماعـة اشـتركوا فـي الـس         ": قال ابن حجر   : الطبقة في االصطالح   -٢

قوم تقاربوا في السن واإلسناد، أو في اإلسناد فقط، بأن يكون شيوخ            ":  وقال السيوطي  ،"٣المشايخ
  ."٤هذا هم شيوخ اآلخر، أو يقاربوا شيوخه

  

   .ادقَّبيان طبقات النُّ: ثانيا
  التَّعديليجد أن أئمة الجرح و     التَّعديلمن ينظر في كتب الجرح و     إن  ا علـى    ليسوا جميع

ا  ويختلفون أيض  ،دون والمتساهلون والمعتدلون   بل فيهم المتشد   ؛لهمعِديوتيرة واحدة في جرحهم وت    
  .  مختلفةإلى طبقات ومراتب باعتباراٍتالنُّقَّاد  وقد صنِّف ،ثرة الكالم في الرواة وقلتهمن حيث كَ

  .الًعديا وتفي الرواة جرحثرة كالمهم  من حيث كَ-١
  .ين، وأبي حاتم الرازيِعم في أكثر الرواة، كابن م تكلَّن م:الطبقة األولى
  .م في كثير من الرواة، كمالك، وشعبة تكلَّن م:الطبقة الثانية
  .٥نة، والشافعيييم في الرجل بعد الرجل، كابن ع تكلَّن م:الطبقة الثالثة

   .ساهل من حيث التشدد والت-٢
 واختالف مناهج المجتهدين أمـر      .ظر واالجتهاد علم مبني على النَّ    التَّعديلعلم الجرح و  

 إلـى   التَّعـديل مون في الجرح و   ؛ لذا قُسم المتكلِّ   رفه آخ قه فالن ويضع  ا يوثِّ  نجد راوي  طبيعي؛ فقد 
  : وهي على النحو التالي ثالث طبقات،

ن بـذلك  فوتون، يغمزون الراوي بـالغلطتين والـثالث ويـضع   دون المتعنِّ المتشد:بقة األولى الطَّ
  .راشوابن معين، وابن خِِ وأبو حاتم، ،يحيى بن سعيد: ه، مثلحديثَ

  .عِديصفون مثل البخاري، وأحمد بن حنبل، وابن نْ المعتدلون الم:بقة الثانيةالطَّ

                                                
 .٥/١٠٨العين  كتاب - 1
 .١٠/٢٠٩لسان العرب : انظر - 2
 .١/١٦٩نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر  - 3
  .٢/٤١١ الراوي في شرح تقريب النووي  تدريب- 4
 .١٧١ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتَّعديل ص: انظر - 5



 ١٧

  .١الترمذي والحاكم:  المتساهلون  مثل:بقة الثالثةالطَّ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
-١٧٠ذكر من يعتمد قوله في الجـرح والتَّعـديل ص         ، و ٢٠الموقظة في علم مصطلح الحديث ص     :  انظر  - 1

١٧١. 



 ١٨

  ـث الثانيالمبحـــــــــ
  ـــــدعبتـــــالبدعــــــــة والم

  المطلب األول
  تعريف البدعة واأللفاظ ذات الصلة بها

 ابتـداء الـشئ     ماأحـده : الباء والدال والعين أصالن    ":قال ابن فارس  : غةفي اللُّ ة  البدع: أوالً
 إذا ، أو فعـالً    قوالً يءأبدعت الش  : قولهم ولفاأل؛   االنقطاع والكالل  واآلخر،  وصنعه ال عن مثال   

  ١."أبدعت الراحلة إذا كلت وعطبت:  قولهمواألصل اآلخر. ابتدأته ال عن مثال سابق
رجل ِبدع، وامرأة ِبدعٍة، إذا سمن أو كان عالما أو شريفًا أو شجاعا، والبديع              : ويقال  

   ٢.لهتْوُأعيد فَله فَنُِكثَ، ثُم غُزل تْالذي ابتدئ فَ: من الحبال
 ، فيشمل المحمود والمـذموم    ؛ث على غير مثال متقدم    ِدحهي ما أُ   :في االصطالح  البدعة: ثانيا

تقد ذلـك ال     فالمبتدع من اع   ؛ بيا بالمذموم مما هو خالف المعروف عن النَّ       ت شرع صلكنها خُ 
  ٣.بمعاندة بل بنوع شبهة

  .غوي اللُّالوشائج والصالت بين المصطلح وأصله: ثالثًا
ومن بعض ذلـك اشـتُقّت      " :غوية لكلمة بدع  قال ابن فارس في معرض سوقه المادة اللُّ       

ويغلب في لغة العرب اشتقاق المصطلحات من مواد لغوية تشبهها في جانب أو أكثـر،         . ٤"الِبدعة
  .غوي لمادة بدعومنها مصطلح البدعة، فهو وثيق الصلة بالمعنى اللُّ

 ال  فعـالً  أو   قـوالً ، فالمبتدع الذي يبدأ      في كل أمر   أوالًَ الشيء الذي يكون      فالبدعة من الِبدع   .أ
   .الدين على سابق مثال في

مبتدع عجيب، فكل بدعة جديـدة      : الجديد، جئت بأمر جديد، أي    : ، بمعنى  والبدعة من البديع   .ب
  .لم يكن لها في السلف وجود

 عليه ما لم يكن معهودا منه، بعطب أو مرض          طرأ: ، أي  والبدعة من ُأبِدع البعير فهو مبدع      .ج
 فتظهر بدعته، وهي أيضا عيـب       ؛في السفر، وكذلك البدعة، هي مرض وعطب يصيب المبتدع        

الدين، كالظلع في البعير المبدِع؛ عرج يضعفه عن المـسير، ومنـه         ظاهر يراه كل أحد من أهل     
  . شبيه بالمبتدع الذي يهجر لبدعته ويزجرُأبِدعِت اإلبل، إذا تركت في الطريق من الهزال، وهذا

، إذا قطع بصاحبه وخذله، ولم يقم بحاجته، وكذلك المبتدع، خذل دينه،             والبدعة من َأبدع فالن    .د
                                                

 .١/٢٠٩ معجم مقاييس اللغة - 1
  .٣٠٩/ ٢٠اهر القاموستاج العروس من جو، و٨/٦  لسان العرب: انظر- 2
 .٣٢٧-١/٣٢٦ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - 3
 .١/٢٠٩ معجم مقاييس اللغة - 4
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  .وقطع الصلة به، حين ابتدع بدعته بالسنة
بدعة كذلك،  ، الذي ابتدئ فتله فَنُِكثَ، ثُم غُزل وُأعيد فتله، وال          والبدعة من البديع من الحبال     .هـ

  .نكث لحبل اهللا تعالى، وغزل على غير طريقة شريعتنا
بطلت، وكـذلك المبتـدع،     : أبطلت، وَأبدعت حجته أي   : ، أي  والبدعة من ُأبِدعتْ حجة فالن     .و

  .يبطل األئمة بدعته بالكتاب والسنة
و شجاعا، وهذا حيث    ، وامرأة ِبدعٍة، إذا سمن أو كان عالما أو شريفًا أ           والبدعة من رجل ِبدع    .ز

الدين مذمومة على كـل وجـه،        تحمد البدعة، فكل أمر جديد شريف أو وضيع، لكن البدعة في          
  ١.الدين، واإلحداث فيه فليس أقبح من االبتداع في

  
  .األلفاظ ذات الصلة بالبدعة: رابعا

ا م: مورمحدثاتُ األ و.  َأن لَم يكُن   عديٍء ب  ش ونك: الحدوثديم، و ق ال ديث نقيض حال :المحدثات. أ
ـ   ان الس  الَّتي ك  اء ِمن اْألشياء  و َأهل األه  ابتَدعه ِإيـاكُم  " :ي الحـديث لف الصالح على غَيرهـا وف

سـنٍَّة   اٍب وال تَي ك وفًا فِ ما لَم يكُن معر   : ، وهي تِحالفمحدثٍَة ب   والمحدثَات جمع  ٢"ومحدثَاِت األُْمورِ 
  .يى المعنى الثَّانة علدعبثَاتُ مع المحدِقي التلنى تى هذَا المع وعل.٣اٍعوال إجم

ا فَطَرتُ الـشَّيء    نَأ: ، ويقَال بدأ خلقهم :  وفَطَر اللَّه الْخَلْقَ   ،اعِتر االبِتداء واالخ  وهي :الفطرة. ب
ِن: َأيل مَأوَأهتَدذَا الْو٤، ابلَى هعلجه ي والِبد ععة فتَِقي معانيها اللُّغوي بِض مِةعي.  
   ٥.يَئةًحسنةً كانت َأو س ،  الطَّريقة:السنَّةُ ِفي اللُّغة: السنة. ج
ـ قاِبلـةٌ ِللِبد نَـى م  وهي ِبهـذا المع ،٦التي كان يتحراها   طريقة المصطفى:الصطالحي اوف ةع 

  .ا تَماماومضادةٌ له
  

  
                                                

  .٣٠٩/ ٢٠تاج العروس من جواهر القاموس، و٨/٦  لسان العرب: انظر- 1
 ما جاء في األخذ بالسنة واجتنـاب البـدع  : ، باب العلم عن رسول اهللا     :  في سننه، كتاب   الترمذي أخرجه   - 2
 فـي   وابن ماجـه  ،  )٤٦٠٩( ح ٤/٣٢٩لزوم السنة : السنة، باب :  في سننه كتاب   وأبو داود ،  )٢٦٧٦( ح ٤/٤٠٨

 من حديث الِعرباض بن سارية،   ثالثتهم .)٤٦( ح ١/٧٤اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين    : سننه، المقدمة، باب  
  .بسنٍد صحيح

  .٢/١٣١لسان العرب :  انظر- 3
  .٥/٥٥، ولسان العرب ١/٥١٧مختار الصحاح :  انظر- 4
 .١/٢٩٢المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، و١٣/٢٢٠لسان العرب :  انظر- 5
  .٤١٥عاريف ص التوقيف على مهمات التَّ- 6



 ٢٠

  ب الثانيــــــــالمطل
  ةــــع البدأسباب

 ومـنهج الـسلف     للبدع أسباب كثيرة أعظمها البعد عن كتاب اهللا تعالى وسنة رسوله            
  :١ه األسبابومن هذ .شريعصادر التَّ، األمر الذي يؤدي إلى الجهل بمالصالح

بـصر  والَ تَقْفُ ما لَيس لَك ِبِه ِعلْم ِإن الـسمع والْ {:  فهو آفة خطيرة، قال اهللا      :الجهل: أوالًَ
يفتون بغير علـم فَيـِضلُّون   الجهال  و،)٣٦:سورة اإلسراء (}والْفَُؤاد كُلُّ ُأولِئك كَان عنْه مسُؤوالً 

  .٢ويِضلُّون
، واألهواء قـال اهللا     ٣لبدعوهو من األسباب الخطيرة التي توقع الناس في ا         :تباع الهوى ا: ثانيا
: }ََأغْفَلْنَا ق نم الَ تُِطعطًاوفُر هرَأم كَانو اهوه عاتَّبن ِذكِْرنَا وع ه٢٨: سورة الكهف( }لْب(.  
هـو :}  ، قال اهللا    ٤ فإن المبتدعة يتعلقون بالشبهات فيقعون في البدع       :ق بالشبهات التعلُّ: ثالثًا

ِكتَاِب وُأخَر متَشَاِبهاتٌ فََأما الَِّذين في قُلُوِبِهم الَِّذي َأنزَل علَيك الِْكتَاب ِمنْه آياتٌ محكَماتٌ هن ُأم الْ        
زيغٌ فَيتَِّبعون ما تَشَابه ِمنْه ابِتغَاء الِْفتْنَِة وابِتغَاء تَْأِويِلِه وما يعلَم تَْأِويلَه ِإالَّ اللَّه والراِسخُون ِفي               

  .)٧:سورة آل عمران(} من ِعنِد ربنَا وما يذَّكَّر ِإالَّ ُأولُواْ األلْباِبالِْعلِْم يقُولُون آمنَّا ِبِه كُلٌّ
ة نَّص من القرآن والـس  من اعتمد على عقله وترك النَّفإن :االعتماد على العقل المجرد : رابعا

ا قَضى اللَّه ورسـولُه َأمـرا   وما كَان ِلمْؤِمٍن وال مْؤِمنٍَة ِإذَ{: يقول ، واهللا أو من أحدهما ضلَّ   
سـورة  ( }َأن يكُون لَهم الِْخيرةُ ِمن َأمِرِهم ومن يعِص اللَّه ورسولَه فَقَـد ضـلَّ ضـالالً مِبينًـا             

  .)٣٦:األحزاب
بون دون آباءهم ومـشايخهم، ويتعـص      أكثر أهل البدع يقلِّ     وذلك ألن  :التقليد والتعصب : خامسا

 }وِإذَا ِقيَل لَهم اتَِّبعوا ما َأنزَل اللّه قَالُواْ بْل نَتَِّبع ما َألْفَينَا علَيـِه آباءنَـا     {:  مذاهبهم، قال اهللا  ل
   .)١٧٠:سورة البقرة(

 وهذا من األسباب المؤدية إلى الوقـوع فـي البـدع    :مخالطة أهل الشر ومجالستهم   : سادسا
ويـوم :}  جالس ألهل السوء ينـدم، قـال        ن اهللا عز وجل أن الم      بي وانتشارها بين الناس، وقد   

يعض الظَّاِلم علَى يديِه يقُوُل يا لَيتَِني اتَّخَذْتُ مع الرسوِل سِبيالً، يا ويلَتَى لَيتَِني لَم َأتَِّخذْ فُالنًـا                  
-٢٧:سورة الفرقان  (}ذْ جاءِني وكَان الشَّيطَان ِلِإلنساِن خَذُوالً     خَِليالً، لَقَد َأضلَِّني عِن الذِّكِْر بعد إِ      

٢٩(.   
                                                

  .٦٤-٤٩ ص  في ضوء الكتاب والسنةنور السنة وظلمات البدعة:  هذه األسباب مستفادة من كتاب- 1
  .٥٠-٢٤ ص -دراسة في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة–دع أسباب الوقوع في الب:  انظر- 2
  .١٠/٥٨٤ الفتاوى  مجموع: انظر- 3
  . ٨/٣١ الكويتية الفقهية الموسوعة:  انظر- 4



 ٢١

 وهو من أخطر أسباب انتشار البدع والفساد بين الناس، قال  :سكوت العلماء وكتم العلم   : سابعا
ِد ما بينَّاه ِللنَّاِس ِفـي الِْكتَـاِب        ِإن الَِّذين يكْتُمون ما َأنزلْنَا ِمن الْبينَاِت والْهدى ِمن بع :}         اهللا  

ُأولَِئك يلعنُهم اللّه ويلْعنُهم الَّالِعنُون، ِإالَّ الَِّذين تَابواْ وَأصلَحواْ وبينُواْ فَُأولَِئك َأتُوب علَيِهم وَأنَـا               
ِحيمالر اب١٦٠-١٥٩: سورة البقرة ( }التَّو(.   

من األسباب التي تـؤدي إلـى        وهذا :ضوعةوعيفة والم عتماد على األحاديث الض   اال: ثامنًا
  البدع وانتشارها؛ فإن كثير         عيفة، والمكذوبـة   ا من أهل البدع اعتمدوا على األحاديث الواهية الض

تي حيحة ال وا األحاديث الص  ، والتي ال يقبلها أهل الحديث في البناء عليها، ورد         على رسول اهللا    
  .١، والخسارةن البدع، فوقعوا بذلك في المهالكتخالف ما هم عليه م

وقـد   ٢وهو من أعظم أسباب انتشار البدع، وظهورها، وهو سبب شرك البـشر؛           : لوالغُ: تاسعا
: سورة النـساء  (}يا َأهَل الِْكتَاِب الَ تَغْلُواْ ِفي ِديِنكُم{: ألهل الكتاب لو فقال   من الغُ  حذر اهللا   

١٧١(.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .١/١٦٦االعتصام :  انظر- 1
 .٢/٤٠٥ زاد المسير في علم التفسير: انظر- 2
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  المطلب الثالث
  وزجانيالج عصرأهم البدع التي ظهرت في 

   .بدعة الخوارج: أوالًَ
 ،النّفاذُ عـن الـشَّيء  : فاألول. الخاء والراء والجيم أصالن   ":قال ابن فارس  :  المعنى اللغوي  .أ

الرجل المسود بنفْسه،   : ي والخَارج ا فقولنا خَرج يخرج خُروج    فأما األول ؛   اختالفُ لونَين  :والثاني
فـالخَرج لونـاِن بـين سـواٍد     : وأما األصل اآلخر  .من غير أن يكون له قديم، كأنّه خَرج بنفسه        

ومن الباب أرض مخَرجة، إذا كان نَبتُها فـي مكـاٍن           . ليم أخرج وبياض؛ يقال نعامةٌ خَرجاء وظَ    
  .١"دون مكان

 عن اإلمام الحق الذي اتفقت الجماعـة عليـه يـسمى            كل من خرج   : المعنى االصطالحي  .ب
ـ      ،ا سواء كان الخروج في أيام الصحابة على األئمة الراشدين         خارجي ابعين  أو كان بعدهم على الت

  .٢بإحسان واألئمة في كل زمان
فهم اإلمام ابن حجر     وعر بأنهم : "  وا بذلك لخـروجهم عـن الـدين        قوم مبتدعون سم

  .٣"مسلمينيار الوخروجهم على ِخ
 وتبرؤوا منه ومن    ، التحكيم والخوارج الذين أنكروا على علي      : "وقال في موضع آخر   

  .٤" وذريته وقاتلوهم، فإن أطلقوا تكفيرهم فهم الغالة منهم عثمان
   : سبب التسمية.ج

  : تسمى طائفة الخوارج وتلقب بألقاب متعددة، منها
  ما إنَّ: وقال ابن عبد البر ٥يار المسلمين لخروجهم عن الدين وخروجهم على خ؛الخوارج. ١

  .٦أي عليكم "يخرج فيكم" : ألصحابه لقوله :قيل لهم خوارج
                                                

 .٢/١٧٥معجم مقاييس اللغة  - 1
  .٩٦مرجع الكامل في الفرق والجماعات والمذاهب اإلسالمية صال: ، وانظر١/١١٣ الملل والنحل- 2
  .١٢/٢٨٣فتح الباري - 3
  .١/٤٦٠ المصدر السابق - 4
  .١٢/٢٨٣  المصدر السابق- 5
 أخرجه البخـاري فـي صـحيحه،      والحديث  . ٢٣/٣٢١ واألسانيد المعاني من الموطأ في لما التمهيد: انظر - 6

 ولفـظ   ).٥٠٥٨ (ح،  ٦/١٩٧ ى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر بـه          إثم من راء   : باب فضائل القرآن، : كتاب
قَـوم تَحِقـرون      يقُوُل يخْرج ِفيكُم(  (عن َأِبي سِعيٍد الْخُدِري رِضي اُهللا عنْه َأنَّه قَاَل سِمعتُ رسوَل اِهللا             (الحديث

     ِصي عم كُمامِصيو لَاِتِهمص عم لَاتَكُمص            ِمـن قُونرمي مهنَاِجرح اِوزجلَا ي آنالْقُر ونءقْريو ِلِهممع عم لَكُممعو اِمِهم
            نْظُريًئا وى شَيرِح فَلَا يِفي الِْقد نْظُريًئا وى شَيرِل فَلَا يِفي النَّص نْظُرِة يِميالر ِمن مهقُ السرما ييِن كَميِش الدِفي الر 

  .)فَلَا يرى شَيًئا ويتَمارى ِفي الْفُوِق



 ٢٣

٢.الح ؛ةروريلنزولهم إلى موقع اسمه ح ر١راءو.  
ا أنفسهم بالجنـة    وإنا شرينا أنفسنا بطاعة اهللا، ويقصدون بها أنهم شر        :  ألنهم يقولون  ؛الشُّراة .٣

  .رهم إلى الجنةيقتلون ويكون مصي
 ال  والخوارج ٢" السهم ِمن الرِميةِ   مروقَيمرقُون ِمن الديِن    "  لقول النبي    ؛الطائفة المارقة  .٤

 . هذا االسميقبلون

عمرو بن العاص و أبا موسى األشعري رضـي         : ؛ ألنهم أنكروا الحكمين   الطائفة المحكمة  .٥
   ٣.اهللا عنهما

  : نشأة الخوارج.د
إذ قال للنبي ٤ أول خروج الخوارج وأقبحهم حاالً ذو الخويصرة التميمي      إن ،  ،اعـدل 
ميمـي هـو أول     فيعتبر ذو الخويصرة التَّ   :  قالوا ،٥"ومن يعدل إذا لم أعدل    ! ويلك" :فقال النبي   

  ٦.بي ه رضي بعقله وحكمه، ولم يأخذ بما قسم به النَّخارجي في اإلسالم، وآفته أنَّ
تنة الخوارج في عهد عثمان  حدثت ف ثم١  لما خرجوا عليه وقتلوه واستحلوا دمه.  

                                                
1 - ح روهـي   ،ا من الريح الحرور   راء بفتحتين وسكون الواو وراء أخرى وألف ممدودة يجوز أن يكون مشتقً           و 

معجـم  : رانظ (. هي قرية بظاهر الكوفة: قيل.ا إلى أنه بقعة   كأنه أنث نظر   ، وهي بالليل كالسموم بالنهار    ،الحارة
  .)١٩٠ص والروض المعطار في خبر األقطار ،٢/٢٤٥البلدان ، 

قتل الخـوارج والملحـدين   : استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب    :  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب     - 2
 ).٦٩٣١(، ح٤/١٦بعد إقامة الحجة عليهم

  .١٢٧مقاالت اإلسالميين واختالف المصلين ص: انظر - 3
 بن زهير الـسعِدي     - ثم صاد مهملة   ، والقاف بعدها واو ساكنة    ،بضم أوله وسكون الراء   -قوص  رح : اسمه - 4

انظر غوامض األسماء المبهمة الواقعة في متون األحاديـث         (. ه عبد اهللا وقيل ثرملة     إنَّ : وقيل ، اسمه مانع  :وقيل
، وفـتح  ٢/٤٩مييز الصحابة، واإلصابة في ت ،١٥/٢٣٠، و عمدة القاري شرح صحيح البخاري    ٢/٥٤٤المسندة  
  ).١/٢٩٤الباري 

، مـن   )٣٦١٠( ، ح    ٨/٣٨ عالمات النبوة في اإلسالم      : باب المناقب،: في صحيحه، كتاب  البخاري  ه   أخرج -5 
ٌل ِمن بِني تَِمـيٍم يـا    يقِْسم ذَاتَ يوٍم ِقسما فَقَاَل ذُو الْخُويِصرِة رج(        (بينَا النَِّبي   : " بلفظ  َأِبي سِعيٍد الْخُدِري   حديث

        ِقـرحا يابـحَأص لَه قَاَل لَا ِإن نُقَهع ِربِلي فَلَْأض اْئذَن رمِدْل فَقَاَل عَأع ِدُل ِإذَا لَمعي نم لَكيِدْل قَاَل ووَل اِهللا اعسر
       ي اِمِهمِصي عم هامِصيو لَاِتِهمص عم لَاتَهص كُمدِلِه فَلَـا           َأحِإلَى نَص نْظَرِة يِميالر ِم ِمنهوِق السريِن كَمالد ِمن قُونرم

ِه يوجد ِفيِه شَيء ثُم ينْظَر ِإلَى ِرصاِفِه فَلَا يوجد ِفيِه شَيء ثُم ينْظَر ِإلَى نَِضيِه فَال يوجد ِفيِه شَيء ثُم ينْظَر ِإلَى قُذَذِ                      
ِمن النَّاِس آيتُهم رجٌل ِإحدى يديـِه     ) خَيِر ِفرقَةٍ (فَلَا يوجد ِفيِه شَيء قَد سبقَ الْفَرثَ والدم يخْرجون علَى ِحيِن فُرقٍَة             

 وَأشْهد َأنِّي كُنْتُ مع عِلي ِحين(       (عتُه ِمن النَِّبي    ِمثُْل ثَدِي الْمرَأِة َأو ِمثُْل الْبضعِة تَدردر قَاَل َأبو سِعيٍد َأشْهد لَسمِ           
 تَ النَِّبيِت الَِّذي نَعلَى النَّعِبِه ع ِفي الْقَتْلَى فَُأِتي فَالْتُِمس مقَاتَلَه)."(  

  .٤/٢٣ل واألهواء والنحل في المللصوالفَ ، ٨١ص  تلبيس إبليس : انظر- 6



 ٢٤

ثم         بن أبي طالب      كان ظهورهم في أيام الخليفة الراشد الرابع علي    في المعركة  التي 
 ودارت ٢ِصـفِّين حيث التقت سيوف المـسلمين فـي     ؛   بن أبي سفيان     قامت بينه وبين معاويةَ   

 لوال  ؛ وأوشك النصر أن يكون حليفه     ، أن ترجح  كفة عسكر علي   وكادت   ،الحرب بين الفريقين  
رفع المـصاحف علـى    ى جيش معاوية إلى حيلة اقترح فيها علَ أن لجأ عمرو بن العاص    

أدرك أن هذه حيلة لم يقـصد        ا   علي  ولكن ؛الرماح، والدعوة إلى االحتكام إلى كتاب اهللا تعالى       
على القتال   ا ، فأصر  لمقاتلين الذين أوشكوا أن يحرزوا نصر     بها من نادى إليها إال تثبيط همم ا       

 فخرجت عليـه خارجـة     ؛ودعا أصحابه بأن يستمروا ويصبروا في القتال حتى يفصل اهللا بينهما          
ا يقـول اإلمـام ابـن حجـر         وعن هـذ   ،٣اه مكر  بول التحكيم فقبل علي   من جيشه تطالبه بقَ   

 ،غلبوا رفعوا المصاحف بمشورة عمـرو بـن العـاص    ا كاد أهل الشام أن ي     فلم" :العسقالني
  واستبداد معاويـةَ   ، فجرى ما جرى من اختالفهما     ؛ فآل األمر إلى الحكمين    ؛ودعوا إلى ما فيها   

بملك الشام ،واشتغال علي  بالخوارج ."   
ـ أتيت أبا وائل؛ فقال كنَّ   :  من طريق حبيب بن أبي ثابت قال       ٤ أحمد  اإلمام وعند ، ِصفِّينا ب

 المـصحف فادعـه    ى عليإلَل أرِس: " لمعاوية ا استحر القتل بأهل الشام قال عمرو     لمف
 َألَم تَر ِإلَى الَّـِذين  {".بيننا وبينكم كتاب اهللا   : "؛ فجاء به رجل فقال    "ى عليك ه ال يأب   كتاب اهللا فإنَّ   إلَى

 الِْكتَابِ  اُأوتُوا نَِصيب ِإلَى ِكتَاِب اللَّ     ِمن نوعدي            ـمهو ملَّى فَِريـقٌ ِمـنْهتَـوي ثُـم منَهيب كُمحِه ِلي 
  فاختـار معاويـة   ،٥"نعم أنا أولى بـذلك " : فقال علي؛  )٢٣:سورة آل عمران   (}معِرضون

و بن العاص  عمر ،  وأراد علي          أن يختار عبد اهللا بن عباس ، الخـوارج حملتـه     ولكن 
 يرضى ى أنلَبول التحكيم وعى قَ علَ وبهذا أكره علي، ألشعري على أن يختار أبا موسى ا

   .ا عنه مندوببأبي موسى األشعري 
وتثبيـت   ،  وانتهى أمر التحكيم إلى عزل علي      ،وبدأت بذلك هدنة مؤقتة بين الفريقين     

ـ      ":  بذلك خرجت الخوارج عليه وقالوا     ضا لم ير   فلم، معاوية   م إال  لم حكمت الرجال ؟ ال حك

                                                                                                                                          
-٣٨٦ص) دراسة وصفية تحليلية ألحداث تلـك الفتـرة   (ة في عصر الخلفاء الراشدين    تاريخي جولة   :انظر - 1

٤١٣. 
 أبـي  بـن  علي بين المعارك وقعت وفيه ،والجزيرة حلب بين الطريق على الفرات نهر على موقع:  ِصفِّين - 2

  ).٣/٤١٤معجم البلدان : انظر (.بالتحكيم وانتهت سفيان أبي بن ومعاوية طالب
  .٩٣، والفخري في اآلداب السلطانية والدول اإلسالمية ص٧/٢٧٥ البداية والنهاية :نظرا - 3
  الشيخين شرط على صحيح إسناده : األرنؤوط شعيبقال . صحيح، بسنٍد ٣/٤٨٥مسند أحمد  - 4
  .١٣/٨٦ فتح الباري - 5



 ٢٥

ـ  ؛ا ارتكـب   أن يتوب عم     وطلبت من علي   ،واعتبرت التحكيم جريمة كبيرة   ،  "هللا ـ ه كَ  ألنَّ ر فَ
  .١ل التحكيمِبوا كل من قَر كما كفَّ؛بتحكيمه كما كفروا هم وتابوا

 ،ولم يكد أمير المؤمنين يصل إلى الكوفة حتى اعتزل من جيشه اثنا عشر ألـف رجـلٍ                
 فأرسل إلـيهم    ؛ وأنكروا على أمير المؤمنين أشياء     ،راءورونزلوا ح وهم الخوارج وتركوا الكوفة     

   اس  عبد اهللا بن عب،   ًمنهم  فناظرهم وأقنع رجاال ،   وخرج إليهم علي   حتـى   ؛ه وجادلهم  نفس 
 أنهـم   رهم علـي ا ذكَّ ولم، الباقون على العناد والكفر وأصر، وأنابوا، وتابوا،رجع كثير منهم 

 ـ  ،لقد أخطأنا ثم تبنا إلى اهللا    " :التحكيم في أول األمر قالوا     بولوا في قَ  الذين ألح ا أن  ورجعنـا فإم
  ."٢ وإال قاتلناك حتى ترجع إلى حكم اهللا،تتوب كما تبنا

   ولما استقروا في حرراء كانوا يعاملون من يخالفهم من المسلمين فـي رأيهـم أبـشع             و
  ٣.معاملة وأشد قسوة

  :مة للخوارج أهم المبادئ العا.هـ
١-  وأصـحاب  ، –عمرو بن العاص وأبي موسى األشـعري – وعثمان والحكمين    تكفير علي

   . من رضي بالتحكيمكلَّتكفير  و،  وطلحة والزبير، وعائشة أم المؤمنين،الجمل
٢- ا مخلَّتكفير مرتكب الكبيرة واعتباره كافرا في النارد. 

٣- ٤.ى اإلمام الجائرلَوجوب الخروج ع 
 
  .عة الشيعةبد: ثانيا

ع الرجـل  ، وتـشي شيعة الرجل أتباعه وأنـصاره " :حاحد في مختار الصرو :غوي المعنى اللُّ  .أ
  ٥.عيواحد يتبع بعضهم رأي بعض فهم ِش، وكل قوم أمرهم ادعى الشيعة

  .يتضح مما سبق أن لفظ الشيعة يقع على األنصار واألتباع

                                                
، ٩٩ان الفرقـة الناجيـة ص     ق وبي رق بين الفِ  ر ، والفَ  ٨٦ص  مقاالت اإلسالميين واختالف المصلين    : انظر - 1

   .١/١١٣والملل والنحل 
2 - ٥٨٠ة في عصر الخلفاء الراشدين ص جولة تاريخي. 
  .٥٨-٥٦ق وبيان الفرقة الناجية صرق بين الِفر الفَ: انظر- 3
، ٧١صوكتابـات أعـداء اإلسـالم ومناقـشتها          ،١/١٥١، والملل والنحل    ٤٥ ص   المصدر السابق :  انظر - 4

، وموسوعة الِفرق والجماعـات والمـذاهب       ٩٦ في الِفرق والجماعات والمذاهب اإلسالمية ص      والمرجع الكامل 
 .٢١٠-٢٠٧، والِفرق القديمة والمعاصرة في التاريخ اإلسالمي ص٣٤٨واألحزاب والحركات السياسية ص

  .١/٣٥٤ مختار الصحاح- 5



 ٢٦

ـ     الشِّ" :١تانيسرهالشَّقال اإلمام    : المعنى االصطالحي  .ب ا  يعة هم الذين شايعوا علي  ـ ى علَ
 واعتقـدوا أن اإلمامـة ال       ،اا خفي ا وإم ا جلي  إم ،ا ووصيةً  وقالوا بإمامته وخالفته نص    ،الخصوص

  ٢." من عندهٍةيِقيره أو بتَيكون من غ  وإن خرجت فبظلٍم،تخرج من أوالده
  :  نشأة التشيع.ج

  ور أول خالف بين المسلمين بعد وفاة الرسـول      ع إلى ظه  ترجع نشأة التشي إذ ظهـر  ؛
 قالوا بذلك دون قصد أو      ،سول   ألنهم أقرب القرشيين للر    ،اتجاه يقول بأحقية بني هاشم للخالفة     

  . ٣خطة مرسومة بل هو مجرد رأي لعدم وصول نص إلى مسامعهم
     حيث ظهروا بمذهبهم ال    ؛ةوتعتبر الشيعة من أقدم الفرق اإلسالمي ياسي في آخر عهـد     س

ا بمواهبـه   ه كلما اختلط بالناس ازدادوا إعجاب      إذ إنَّ  ؛ ونما وترعرع في عهد علي،     عثمان  
  . وأخذوا ينشرون نحلتهم بين الناس،ع هذا اإلعجاب فاستغل دعاة فكرة التشي،وقوة دينه وعلمه

ين بهـم   أذى األموي  ولما جاء العصر األموي ووقعت المظالم على آل البيت واشتد نزول             
مم     ا أدى إلى إثارة دفائن المحبة لهم والشفقة عليهم ورأى الناس في علي   وأوالده شهداء هـذا 

 .٤هر أنصارثُيعي وكَاتسع نطاق المذهب الشِّالظلم 

بناءع على مراحل كما يلي على ذلك ظهر مذهب التشي:  
 البيت بدون انتقاص أحد من إخوانه صحابة         وأهل   علي  كان عبارة عن حب    :المرحة األولى 

  .رسول اهللا 
  وطائفـة مـن آل بيتـه          ع إلى الرفض وهو الغلو في علي       تطور التشي  :المرحلة الثانية 

  . وتكفيرهم مع عقائد أخرى، والطعن في الصحابة 
 وغير ذلك من    ، والقول بالتناسخ  ،واألئمة من بعده    بن أبي طالب      تأليه علي  :المرحلة الثالثة 

تي انتهت بعقائد الباطنية الفاسدةلع واعقائد الكفر واإللحاد المتسترة بالتشي .  
أكبرهايعة فكثيرةا فرق الشِّوأم ، :  

                                                
 وصـاحب  والحكمـة،  الكالم أهل شيخ الفتح، أبو تاني،سرهالشَّ أحمد بن الكريم عبد بن محمد :تانيسرهالشَّ - 1

 عنـد  الثغور، من بليدة وهي" تانةسرهشَ "إلى نسبةتاني  سرهالشَّو .هـ١٥٤توفي سنة   . الفقه في برع .صانيفالتَّ
 ).٢٠/٢٨٧، وسير أعالم النبالء ٣/٤٧٥األنساب : انظر(.خوارزم يلي مما راسان،خُ من سانَ
 .١/١٤٥ الملل والنحل - 2
 والِفرق القديمة والمعاصرة فـي      ،٢٠المرجع الكامل في الِفرق والجماعات والمذاهب اإلسالمية ص       :  انظر - 3

  .٢٨التاريخ اإلسالمي ص
  .١١٩تاريخ الجدل ص :  انظر- 4



 ٢٧

ة ثنى عـشري  ، وسموا باال  ادق ويسمون الرافضة والجعفرية نسبة إلى جعفر الص       :ةثنى عشري اال
  .ميعة اليو العظمى من الشِّ، ويشكلون الغالبيةاثنى عشر إمامالقولهم ب

الزيتبرون من أقرب الشِّ، ويع بن الحسين وهم أتباع زيد بن علي :ةديمـا عـدا   ، ةنَّيعة ألهل الس
   فهي فر  ةفرقة منهم تسمى الجارودي ،  قة من الر   وافض وإن تسمت بالزـ ي دي   ة، ومـوطن الزـ ي ة دي

  .باليمن
ةاإلسماعيلي: ١ الدروز و البهرة وغيرهاة وومنها النصيري.  

  
  .صببدعة النَّ :ثالثًا

 و يءمة شالنون والصاد والباء أصل صحيح يدل على إقا ":قال ابن فـارس  :غوي المعنى اللُّ .أ
                     .٣ أظهره له: والحرب والعداوة مناصبةً ناصبه الشر:ويقال ."٢إهداف في استواء

وينصبون العداء له ومن وااله     ،  ا   هم الذين يبغضون علي    واصبالنَّ : المعنى االصطالحي  .ب
  .٤ويؤذونهم بقول أو عمل

  : سمية سبب التَّ.ج
سوا بالنَّ م   واصب لنصبهم العداء لعلي    واصب إحدى طوائف   النَّو.  وآلل البيت األطهار

ـ               فقـد   ؛رام  أهل البدع التي أصيبت في معتقدها بعدم التوفيق لالعتقاد السديد في الصحابة الك
  بن أبي طالب زين لهم الشيطان اعتقاد عدم محبة رابع الخلفاء الراشدين علي ،وح لهم علـى  م

التدي          ى بغضهم إلى غيره مـن أهـل        ن ببغضه وعداوته، والقول فيه بما هو بريء منه، كما تعد
  .٥البيت كابنه الحسين وغيره

ونه واصب الذين يفسق  النَّ و  ارون علي الخوارج الذين يكف   ":قال شيخ اإلسالم ابن تيمية    
نيا، وإنه طلب الخالفة لنفسه وقاتل عليها بالسيف، وقتـل علـى             للد اا طالب إنه كان ظالم  : يقولون

         ق عليه أصـحابه وظهـروا عليـه        ذلك ألوفاً من المسلمين حتى عجز عن انفراده باألمر، وتفر
  .٦"فقاتلوه

                                                
  .٧٥-١٧مقاالت اإلسالميين ص:  انظر- 1
  .٥/٤٣٤ معجم مقاييس اللغة - 2
 .١/٧٦٢ لسان العرب  -3
  .٤٦٠، ومقدمة فتح الباري ص٧/٣٧٠، وسير أعالم النبالء ٤/٤٦٨ىوع الفتاومجم: انظر  -4
  ١١٧ ص التوحيد:  انظر- 5
  .٢/٣١ منهاج السنَّة النَّبوية - 6



 ٢٨

ـ مِدفي دمشق فإنه تالشى واضمحل حتى عصب له وجود وبعد أن كان مذهب النَّ   ا نهائي ،
،  لهم فـي وقـت     امشق في وقت، كما كان الرفض مذهب      ألهل د  اصب مذهب كان النَّ  ":قال الذهبي 

  .١" خامالًاصب، وبقي الرفض خفيفً النَّ-وهللا الحمد-وهو في دولة بني عبيد ثم عدم 
  : واصب أهم المبادئ العامة للنَّ.د
  . عليه يتقديم غير عل -١
 .بغض على  -٢

فأم  كان لألئمة الثالثة أبي بكر وعمر وعثمان         ا التقديم فإن     ةنَّ فهـو الـس. كـان   وإن 
ا مسألة البغض فـال شـك فـي         أم و . ما يقال فيه أنه بدعة     قلفأ ،ثالً م خالف هؤالء كمعاوية    

  .ابتداع فاعلها
ن من يعتقد ذلك فهو ضال؛ فال يجوز إيذاء         وِكال األمرين يتبرأ منه أهل السنَّة، ويرون أ       

  .٢ال بكالٍم وال بفعٍل صحابة رسول اهللا 
 وسوف يأتي تفصيل ذلك في عقيدتـه  ،جانيهم فيها الجوز  صب هذه هي التي اتُّ    وبدعة النَّ 
  .إن شاء اهللا تعالى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .١/٢٠٥ميزان االعتدال - 1
مالحـم  ، وإتحاف الجماعة بما جاء في الفتن وال       ٢/٣١منهاج السنَّة النَّبوية    ، و ٤/٤٦٨ى مجموع الفتاو  : انظر - 2

  . ٩٠ ص –دراسة تطبيقية على الصحيحين –، ورواية المبتدع بين القَبول والرد ١/٣٠٨وأشراط الساعة 



 ٢٩

  ـــل األولالفصــــــــ
وزجـالجـاني ومنهجـــالــجـه في نقــد الر  

  المبحـــــــث األول
  الجوزجـــاني عصره وترجمته

  ب األولـــالمطل
  . اإلمام الجوزجانيعصر

  من المعروف أن باألحوال والظـروف المحيطـة بهـا        ة تتكون وتبرز متأثرةً    الشخصي 
ـ   ندرس جاني أن ا علينا قبل الكالم عن ترجمة الجوز      لذا كان لزام   والبيئة التي هي فيها؛    صر  الع
وزةالذي عاش فيه الجة، والعلمية، واالجتماعيجاني وذلك من خالل الحياة السياسي.  

  .ة السياسيحياةال: أوالًَ
            وزمن خالل دراسة ترجمة الج   ن لي أنَّ  جاني ودراسة شيوخه تبي لد في عصر هـارون  ه و

وعاصر أحد عشر خليفـة      .ا فعاش قرابة سبعين عام     على األرجح؛  هـ٢٥٩نة  الرشيد وتوفي س  
  من الخلفاء العباسي ين، وسأتناول على سبيل اإليجاز بعضة التي حدثت فـي  ا من الحوادث السياسي

   .لد أثناء خالفتهحنا أنه و بخالفة هارون الرشيد الذي رجهذه الفترة مبتدئةً
  .)هـ١٩٣-هـ١٧٠( هارون الرشيد -١

        واستمرتْ خالفته    وعشرين سنة،  ثنتان وكان عمره يومئذ     هـ١٧٠ويع له بالخالفة سنة     ب
 قوتهـا،   ١، وفي عهده بلغتْ الدولةُ العباسـيةُ َأوج       ا وثمانية عشر يوم   اا وعشرين سنة وشهر   ثالثً

  .٢وأزهى عهوِدها

  :  بما يليوامتاز عصره من النَّاحية السياسية
 *وا الجزيةفي عهده خضعت الروم للمسلمين وأد. 

 *    فـأهلكهم   ؛ فقد غضب عليهم هارون الرشـيد      ؛هـ١٨٧سنة  ٣كِة  راِموفي عهده وقعتْ نكبةُ الب 
ر ديارهم وأذهب صغارهم وكبارهمودم.  

                                                
  ).٥/٤٠٦تاج العروس(. المنَجِمين اصطالحات من وهو ): الهبوِط ِضد : اَألوج: (َأوج - 1
  .١٠/١٧١البداية والنهاية : انظر - 2
يحيى بن خالد البرمكي كان يحضر مع الرشيد بمجلسه الخاص، وأنَّه كلَّمـه            سبب النكبة أن جعفر بن      :  يقال - 3

في تزويج أخته له؛ ليحلَّ له نظرها الجتماعها بمجلسه؛ فعقد له عليها بشرط أال يطأها فواقعها على غفلـة مـن         
 ).٦٥٩-٤/٦٥٨تاريخ األمم والملوك: انظر. (الرشيد فحملت منه بولد، وقيل غير ذلك
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 فليس لهم في عهده ذكر وال خبر، وكان يقتل        ؛٣ والمعتزلة ٢ والمالحدة ١نادقةالزع  موفي عهده قَ  * 
  ٤. بةعلى الصحام  القرآن مخلوق أو يتكلَّ أنمن يقول

  .)هـ١٩٨ -هـ١٩٣(محمد األمين  -٢
ام  وثمانية أي  أشهرتولى األمين بعد أبيه هارون الرشيد، وكانتْ واليتُه أربع سنين وسبعة                    

ا بـالفتن  فكان عهده مليًئ؛ ٥ فقد فسد حال الرعية  ؛وعهد األميِن ليس فيه ما يستحق الذكر واإلشادة       
رة في بالد الشام على يد علي بن عبد اهللا بن خالد بن يزيد بن               واالضطرابات؛ فاشتعلت نار الثو   

  ما يليها بعـد أن طـرد عامـل    ، واحتل دمشق و الذي دعا إلى نفسه٦فيانيمعاوية المعروف بالس
ين نزاع خطير حـال  ريين والمصين، وكاد يتم له االستقالل بهذه البالد لوال أن قام بين اليم         األمين

عيـسى   وقد أرسل األمين الجيوش لقمع هذه الفتن بقيادة الحسين بن علي بن            ،دون تحقيق أمنياته  
  .٧فيانيي ضد هذا السد، لكن سوء الحالة في بغداد حال دون القيام بعمل جبن هامان

  .)هـ٢١٨ -هـ١٩٨(عبد اهللا المأمون  -٣
ة وبخاصـة    وشهد عصر المأمون فتوحات كثير     انت مدةُ خالفته عشرين سنة وأشهر     وكا        

  ٨.في بالد الروم، وكان يخرج للغزو بنفسه

  :  بما يليوامتاز عصره من النَّاحية السياسية

                                                
 والزنْدقـةُ  الـدهر  بقاء بدوام يقول ِكراي زنِْد بالفارسية وهو معرب فارسي الدهر ببقاء القائلهو  : ِديقُالزنْ - 1

: انظر( .الخالق ووحدانية باآلخرة يؤمن ال أنه وزنْدقَتُه ،التهذيب نفسه على ضيق ألنه منه الزنِْديقُ وقيل الضيقُ
  ).١٠/١٤٧لسان العرب

  ).٤/٢٩٢لسان العرب: انظر. (الدهر ببقاء يقول باآلخرة يؤمن ال هو الذي: د الملِْح- 2
 اعتمـدت  وقد العباسي، العصر في وازدهرت األموي العصر أواخر في نشأت إسالمية فرقة هي: المعتزلة - 3

 عـن  رافهـا انح إلـى  أدى مما المستوردة الفلسفات ببعض لتأثرها ؛ةاإلسالمي العقيدة فهم في المجرد العقل على
 واألحـزاب  والمذاهب األديان في الميسرة الموسوعةو،  ١/٤٢الملل والنحل   : انظر(.والجماعة السنة أهل عقيدة

  ).٢٦/١ المعاصرة
، ٢/٤٦ وما بعدها، وتاريخ اإلسالم السياسي والديني والثقافي واالجتمـاعي        ١٠/٢٠٤البداية والنهاية   : انظر - 4

  .١٩٣ية والدولة اإلسالمية ص والفخري في اآلداب السلطان
  . وما بعدها١٠/٢٤١، والبداية والنهاية ٦/٢١١الكامل في التاريخ :  انظر- 5
6 - النون أخرها وفي تحتها، من باثنتين المنقوطة الياء بعدها الفاء، وسكون المهلمة، السين بضم: فيانيالس.  

 )٣/٢٦١األنساب . (الثوري سفيان مذهب على لجماعة النسبة هذه
  .٢/٥٦تاريخ اإلسالم السياسي والديني والثقافي واالجتماعي:  انظر- 7
  .١٠/٢٧٢ وما بعدها، وسير أعالم النبالء ١/٢٠٣تاريخ ابن الوردي :  انظر- 8
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 القول بخلـق    :األولىأظهر المأمون في النّاس بدعتين فظيعتين، إحداهما أطّم من األخرى،           * 
  .١ على الناس بعد رسول اهللا  تفضيُل علي بن أبي طالب: والثانيةالقرآن، 

هــ وكـان قـد    ٢١٨ة على القول بخلق القرآن سنة د توفي في العام الذي حمل األم وق
  .٢أوصى بالخالفة من بعده للمعتصم

  

  .)هـ٢٢٧ -هـ٢١٨(محمد المعتصم  -٤
ِلوالخالفة بعد أخيه المأموني .   

  :  بما يليوامتاز عصره من النَّاحية السياسية

*٣.راءتأسيس مدينة سام  

  . على يده٤فتح عمورية* 
  .استمر على إجبار الناس أن يقولوا بأن القرآن مخلوق* 
* ِرفي عهده ضِلب اإلمام أحمد وج٥.ياطد بالس  
  
  .)هـ٢٣٢ -هـ٢٢٧ (هارون الواثق باهللا -٥

ِلوالخالفة بعد والده ولم تَ     ي دسار فيها سيرة والده من االنتصار       ، أكثر من ست سنوات    م 
ي فرض آرائهد فللمعتزلة، وتشد.   

 *في عهده بدأ الض٦هـ٢٣٢ في الدولة إلى أن توفي سنة عف يدب.  

  
                                                

، وتاريخ اإلسالم الـسياسي     ١٥/٢٣٧، وتاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم       ٤٦٠المحن ص   :  انظر - 1
  .٢/٥٨قافي واالجتماعي والديني والث

  .٥/١٦٢ تاريخ األمم والملوك :انظر - 2
3 - راء سام:        بلد على دجلة فوق بغداد يقال لها س ر        معجـم البلـدان    (.راء من رأى فخففها الناس وقـالوا سـام
٣/١٧٣(.  
4 - ع معجـم  (إلسالم   بفتح أوله وتشديد ثانيه بلد في بالد الروم غزاه المعتصم وكانت من أعظم فتوح ا               :وريةم

  .)٤/١٥٨البلدان 
   والفخري في اآلداب السلطانية ، وما بعدها٧/٤٨٩ ، والكامل في التاريخ ٢٢١ المعارف ص :انظر - 5

  .٢٢٩ص والدول اإلسالمية
  . وما بعدها١٠/٣٠٨، والبداية والنهاية ٥/٢٤٥ تاريخ األمم والملوك : انظر- 6
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  .)هـ٢٤٧- هـ٢٣٢(المتوكل على اهللا  -٦
  . األتراك١ى بعصر نفوذ، وكانت خالفته بداية لما يسموهو أخو الواثق

  :  بما يليوامتاز عصره من النَّاحية السياسية
ة خلق  ير في عهد المأمون والمعتصم والواثق المتعلق بقضي       ِث أُ في عهده أمر بترك الجدل الذي      *

  .القرآن، وكتب بذلك إلى األمصار مما كان له أكبر األثر في نفوس المسلمين

  .حدث في عهده مجاعات شديدة أثر عواصف شملت بغداد والبصرة والكوفة وغيرها*

  . ثم آسيا٢ياطمأغار الروم على ِد*

  .٣إن ذلك كان بتدبير من ابنه واألتراك: قال  هـ، وي٢٤٧اغتيل سنة *

  

  .)هـ٢٤٨ - هـ٢٤٧ (المنتصر باهللا -٧
  .ه المعتز والمؤيد من والية العهد فبادر بخلع أخوي؛تولى الخالفة بعد أبيه

  :  بما يليوامتاز عصره من النَّاحية السياسية
  .رضي اهللا عنهما– ي طالب بن علي بن أبمال إلى العلويين وسمح لهم بزيارة قبر الحسين* 

 فتآمروا عليـه مـع      ؛ فأرادوا قتله  ؛٤نجالِم رهتراك ثم ما لبث أن قلب لهم ظَ       وأدنى منه األ  * 
  .٦ا عام٢٦ هـ وعمره ٢٤٨ فمات سنة ؛ على أن يضعوا له السم وكان ذلك٥طبيبه

  

  .)هـ٢٥٢ - هـ٢٤٨(المستعين باهللا  -٨
                                                

  ).٢/٩٣٩وسيط المعجم ال. (السلطان والقوة:  النفوذ- 1
مخصوصة بالهواء الطيـب  في البالد المصرية على ساحل البحر ينتهي إليها نهر النيل،  مدينة قديمة :ياطم دِ - 2

  .)٢/٤٧٢معجم البلدان  (.وعمل ثياب الشرب الفائق وهي ثغر من ثغور اإلسالم
  .٣٠١ ، وتاريخ الخلفاء ص ١٢/٣٠، وسير أعالم النبالء٢٢١المعارف ص:  انظر- 3
النهاية في   . (ذلك عن حاَل ثم رعايٍة َأو مودة على لصاحبه كان لمن مثَالً تُضرب كلمة هذه :اَألثير ابن قال - 4

  ).١/٣٠٨غريب الحديث واألثر 
ـ يطَ بـن  المـؤمن  عبـد  بن إبراهيم بن محمد بن اهللا عبد بن العزيز عبد بن سعيد : اسم طبيبه  - 5  النيلـي  ورفُ

 عن هـ٤٢٠ سنة فجأة ومات مؤلفات، الطب في فألَّ ا،طبيب اشاعر افقيه ا،نحوي اأديب كان ،ويالنح وريسابيالنَّ
  ).١/٥٨٥ والنحاة اللغويين طبقات في الوعاة بغية( .سنة وستين سبع

  .٢/٩٤، وسير أعالم النبالء ١٠/٣٨٨، والبداية والنهاية ٥/٣٤١ تاريخ األمم والملوك:  انظر- 6



 ٣٣

امه كثيرة الفـتن ودولتـه شـديدة    وتدبيره، وكانت أي   في رأيه وعقله     المستعين  مستضعفً  كان ا 
االضطراب، ولم يكن فيه من الخصال المحمودة إالّ أنه كان كريم١اا وهوب.  

  .)هـ٢٥٥ - هـ٢٥٢(المعتز باهللا  -٩
 كانت فترة حكمه محكمة القبض بأيدي األتراك يعزلون من يريدون ويـصنعون مـا شـاءوا،          

  ٣. العذاببوه أشد هـ بعد أن عذ٢٥٥َّ سنة ٢ابهم، وقد قتلوه صبر منهم ال يأمن جاناوكان متخوفً

  .)هـ٢٥٦ - هـ٢٥٥(المهتدي بن الواثق  -١٠
 إالّ أنه استطاع أن يهدي ثـائرتهم        ؛هى أهل بغداد مبايعته وقاموا ضد     ى بعد مقتل أخيه وأب    تولَّ

    ون فـي أنحـاء مختلفـة مـن     إلى أن بايعوه كما ثار في عهده الجند لتأخر عطائهم، وثار العلوي
         عهده واستمرت زهاء    التي بدأت في     ٤جنْالخالفة إالّ أن أخطر الثورات في عهده كانت ثورة الز

ِلر ثم خُِس، ثم ما لبث أن ُأاأربعة عشر عام٥هـ٢٥٦ب حتى مات سنة ذِّع ثم ع.  

  .)هـ٢٧٩ -هـ٢٥٦(المعتمد على اهللا  -١١
  .هـ٢٥٦ى الخالفة سنة تولَّ

  :  بما يليعصره من النَّاحية السياسيةوامتاز 
  *جنْاستمرار ثورة الز.  

  *ىثنة جديدة هي الشيعة االقيام طائفة شيعي٦.ة عشري  

     وزه كان لـه    إال أنَّ  ،وبرز، ولم يتأثر بتلك الفتن    جاني ونبغ   في ظل هذه األحداث نشأ الج
موقف من اإلمام علي ، ي عقيدته إن شاء اهللا تعالىألة فوسيأتي تفصيل هذه المس  .  

  
  

                                                
  .٤٣٤، وتاريخ الخلفاء ص١/٢٢١، وتاريخ ابن الوردي٥/٣٥٣  األمم والملوكتاريخ:  انظر- 1
  ).١٢٦االشتقاق ص. (قتل حتَّى حِبس أي :اصبر قُِتل - 2
  .٣/٣١٩، وفوات الوفيات ١٩/٧تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم :  انظر- 3
 أنه ذلك خالل العلوي وادعى  أحمد بن محمد بن عليالدعي   بقيادة هـ٢٥٥ سنة شررها انطلق: جنْالز ثورة - 4

الفخري في  : انظر (.وتخريبها البصرة أخذ من ٢٥٧ سنة تمكن وقد. بوةالنُّ ذلك بعد ادعى كما المنتظر، المهدي
  ).٢٥٠اآلداب السلطانية والدول اإلسالمية ص

  .٢٤٦ول اإلسالمية ص، والفخري في اآلداب السلطانية والد٥/٤٣١ تاريخ األمم والملوك:  انظر- 5
 في اللطافة مرد، و ١/٢٢٦ ، وتاريخ ابن الوردي      ٥/٤٧٨تاريخ األمم والملوك  ، و ٢٢١المعارف ص   :  انظر - 6

 . ١/١٧٠والخالفة السلطنة ولي من
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  الناحية االجتماعية : ثانيا
     ويقصد بها ذكر طبقات المجتمع في البلد من حيث الجنس، والدين، وعالقة كل مـن هـذه                 
الطبقات بعضها ببعض، ثم بحث نظام األسرة، وحياة أفرادها، وما يتمتع بـه كـل مـنهم مـن                   

فاء، واألعياد، والمواسم، والوالئم، والحفالت، وأمـاكن       ومجالس الخل  ، ثم وصف البالط   الحرية،
وشراب، ولباس، وما إلى ذلك من مظـاهر    ،المنزل، وما فيها من أثاث، وطعام     زهة، ووصف   النُّ

  .١المجتمع
ا بالحيـاة  ا كبيـر  تتـأثر تـأثر  -اغالب–وال شك أن الحياة االجتماعية ألي أمة من األمم      

ة فمن أهم أسباب االسالسياسيتقرار االجتماعي هو االستقرار السةياسي لتلك األم.  
ة بما يلي وامتاز هذا العصر من الناحية االجتماعي:  

ـ ، وعلى األخص المصري  اسي يتكون من العرب   في العصر العب  كان الشعب    • ين ين واليمني
ون العصر ينقـسم وكان المسلمون في هذا . راسانيين، والترك م من الفرس، وخاصة الخُ    ث

إلى سنيينين وشيعي .  
•   من ضروب التَّ   ة من اليهود والنصارى يتمتعون بكثيرٍ     كان أهل الذم  حيـث   ؛ينيسامح الد 

   كانوا يقيمون شعائرهم الد  ينية في بعهم وأديارهم خارج مدينة بغداد في أمـٍن وسـالم         ي، 
تَدون أن ي٢ض لهم بسوءعر. 

 ؛خرفـة في البناء والز  را ملموسا    العصر تطو   فن العمارة والزخرفة حيث شهد هذا      بروز •
 ،امـات والمجـاري تحـت األرض    حيث الحم؛فبنيت الدور والقصور على أجمل طراز 

 وكثـرة الـشرفات والبـساتين    ، في األفنية٤ وكثرة األساطين  ، المعدة للسكن  ٣والسراديب
ال ريـب أن هـذا   و. رك وغيرها من ألوان البذخ والترف والب ، والنافورات ،المحيطة بها 

   والقـواد ، ومن الـوزراء ،اسيالبذخ إنما كان يتمتع به الخلفاء وحواشيهم من البيت العب ، 
 .٥ بينما كان بعض طبقات الشعب تعيش على الكفاف؛وكبار رجال الدولة

                                                
 .٢/٣٢٣يني والثقافي واالجتماعي والد تاريخ اإلسالم السياسي- 1

 .٢/٣٦٢المصدر السابق  : انظر- 2
3 - ابدرالمكان :الس والجمع فيه يدخل قالضي اِديبرللرافعـي  الكبيـر  الشرح غريب فيالمصباح المنير   ( .س 
١/٢٧٣.(  
، ١٤/٤١٨تاج العروس مـن جـواهر القـاموس         : انظر. (، وهي عمد الحائط   ُأسطُوانة واحدتها األساطين - 4

  ).١/٥٢٩والمخصص 
 العصر العباسي األول – ، وتاريخ األدب العربي ٢/٣٨النُّجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : انظر - 5

١/١٠٠وتاريخ اإلسالم الس ،٢/٣٩٨يني والثقافي واالجتماعي ياسي والد. 



 ٣٥

 اهاة كانوا يطهون ثالثين لونً     الطُّ إن": دة حتى قيل  عِدي تمتلئ باأللوان ال   كانت موائد الطعام   •
 ".١عام في اليوممن الطَّ

 :  وكان هناك أدوات للترويح عن النفس ولعب كثيرة منها  •

 .  سباق الخيل-١

 .  سباق الحمام الزاجل-٢

٣-لعبة الص لَو٢ان ج. 

  .٣ الصيد-٤
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                
 .١/٢٣٤رات الذهب في أخبار من ذهبذَ ، وش١/٢٤٤َ العبر في خبر من غبر : انظر-1
2 - انلَجوعطف طرفها    : وهي ، بفتح الصاِد والالمِ   : الصعصا ي     التي  ا العصا يضرب بها الكرة على الدواب، فأم

 )٦/٧٠تاج العروس : انظر. (نجحاعوج طرفها خلقة في شجرتها فهي ِم

  .٣/٢٩٧  ومعادن الجوهر مروج الذهب: انظر-3



 ٣٦

  ة الناحية العلمي: ثالثًا
ة، عد عـصور الـسنَّ    واعتبره العلماء أس   ،ة واسعة النطاق   العصر بحركة علمي   امتاز هذا 

اعتمـادهم  ة، ونشطت رحلة العلماء، وكـان  ة التي اعتمدتها األم وأزهاها؛ ففيه دونت الكتب الستَّ    
   اد، وتجلت ثمار هذا النَّ    قَّ فبرز العلماء والنُّ   ؛اعلى الحفظ والتدوين مع   حاح، وقد  شاط في تدوين الص

ابقين، أو اختـصارها بحـذف      بين كتب الـس   الية على الجمع    اقتصر دور العلماء في القرون التَّ     
  ١.األسانيد، أو تهذيبها، أو إعادة ترتيبها

 ؛وصرف المكافـآت لهـم   ،م في ذلك العصر تشجيع الخلفاء لهومما ساعد على نشر العل   
فإن  هارون الر  شيد صب         إنما " :رير وقال  الماء على يدي اإلمام المحدث محمد بن خازم الض

ـ حه   لكن يعاب عليه أنَّ    ؛رمهمكْب العلماء وي  وكذلك المأمون كان يقر    ،"يم العلم أردت تعظ  ل م
  .٢الناس على القول بخلق القرآن
  :  ة بما يلياحية العلميوامتاز هذا العصر من النَّ

ة واللغـات األخـرى إلـى    رسية والفا رجمت الكتب من اليوناني   رجمة فتُ نشطت حركة التَّ   •
ةالعربي. 

ومـن الـذين اشـتهروا       ، الحديث ا في الرحلة في طلب    ا ملحوظً صر نشاطً شهد هذا الع   •
واإلمـام   ،واإلمام مسلم خاري،واإلمام الب ،اإلمام أحمد بن حنبل  :  هذا العصر  بالرحلة في 

 .وغيرهم واإلمام ابن ماجه، ،سائيواإلمام النَّ ،رمذيواإلمام التِّ ،أبو داود

فسير، علم القراءات، وعلم التَّ   : ون بعلوم كثيرة منها   اسيواهتم العب دوين،  نشطت حركة التَّ   •
 .٣، وغير ذلك من العلوموعلم الحديث، وعلم الفقه

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٣٠٨ بحوث في تاريخ السنة المشرفة ص - 1
  .١٩٣الفخري في اآلداب السلطانية ص :  انظر- 2
  .٢٢٦-٢/٢٢٥يني والثقافي واالجتماعي والدم السياسيتاريخ اإلسال:  انظر- 3



 ٣٧

  المطلب الثاني
 .ة اإلمام الجوزجانيترجم

  .اسمه ونسبه وكنيته: أوالًَ
 ،٥ِديع الـس  ،٤ اَألحنَفـي  ،٣الخُراسـاني  ،٢ق التَِّميمـي  ا بن يعقوب بن إسح    ]١بن عبد اهللا  [إبراهيم  

    ٨.قا، نزيل دمشق، أبو إسح٧ الجوزجاني،٦البوشَنِْجي
  

                                                
، ونقلها عنه ابـن عـساكر فـي    ١/١٧٧ أورد هذه الزيادة في نَسِبه ابن عِدي في الكامل في ضعفاء الرجال            - 1

، وجزم البستوي محقق كتاب أحوال الرجال أنها خطأ من أحد النُّساخ معلـالً ذلـك                ٧/٢٧٨تاريخ مدينة دمشق    
  ".عبد اهللا"ول أحد من المترجمين أن اسم أبيهبعدم ق

بفتح التاء المنقوطة باثنتين من فوقها والياء المنقوطة باثنتين من تحتها بين الميمين المكـسورتين،               : التَّميمي - 2
  .)١/٤٧٨ األنساب (.هذه النسبة إلى تميم

راسـان  آخرها النون، هذه النسبة إلى خُ     بضم الخاء المعجمة وفتح الراء والسين المهملتين وفي         : الخُراساني - 3
إذا جـاوزت   : راسان، وبعضهم يقولون   فأهل العراق يظنون أن من الري إلى مطلع الشمس خُ          ؛وهي بالد كبيرة  

راسان إلى مطلع الشمس، وهو اسم مركب بالعجميـة ومعنـاه   حد سواد العراق وهو جبل حلوان فهو أول حد خُ     
ألة موضع طلوع الشمس،     بالعربياألنـساب   (. خور بالعجمية الدارية اسم الشمس وأسان موضع الشئ ومكانه         ن

١/٣٣٧(. 
 وهو اسم   األحنف وسكون الحاء المهملة وفتح النون وفي آخرها الفاء، هذه النسبة إلى             األلف بفتح   : األحنَفي - 4

 بن قيس   األحنف من ولد    جانيوز الج األحنَفيلبعض أجداد المنتسب إليه، منهم أبو إسحاق بن يعقوب بن إسحاق            
  .)١/٩١األنساب  (.التميمي  فنسب إليه

5 - ِديعسـعد  : هذه النسبة إلى عدة قبائل منهـا .  بفتح السين وسكون العين، وفي آخرها الدال، المهمالت        :  الس
 .)٣/٢٥٥األنساب (.تميم، وسعد هو سعد بن زيد مناة بن تميم 

ح الشين المعجمة وسكون النون وفي آخرها الجيم، هذه النسبة إلى بوشنج            بضم الباء الموحدة وفت   : البوشَنْجي - 6
  .)١/٤١٣نساباأل( .وهي بلدة على سبعة فراسخ من هراة يقال لها بوشنك ، وقد تعرب فيقال فوشنج

هذه النسبة إلى مدينة بخراسان ممـا يلـي بلـخ يقـال لهـا               بضم الجيم األولى وزاي وجيم،      : الجوزجاني - 7
، وتقريب التهـذيب  ٢/١١٦نساباأل: انظر (.، خرج منها جماعة من العلماءيجوزجانان، والنسبة إليها    الجوزجان

 .)١١٨ص
، و سـؤاالت الـسلمي      ٨/٨١انب، والثقات البن حِ   ٦٠، وتسمية الشيوخ ص   ٢/١٤٨الجرح والتَّعديل   :  انظر - 8

، وتـاريخ  ٩ص:  علماء سمر قند ذكر في، و القند٢/٢١٢، وإكمال الكمال  ٣/١٥، وتاريخ بغداد  ١/٣٢للدارقطني  
وميزان االعتدال فـي     ،٢/٢٤٤، وتهذيب الكمال  ٧/٥٢مم  ، والمنتظم في تاريخ الملوك واأل     ٧/٢٧٨مدينة دمشق 
والعبر في خبـر مـن غبـر          ، ١/٢٢٧، والكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستَّة         ١/٢٠٥نقد الرجال   

، ١/١٦ولسان الميـزان    ،١/١٦٠، وتهذيب التهذيب    ٢/٢٧٨الوفيات  ، والوافي ب  ١/٢٧١، وتذكرة الحفاظ  ١/٣٧٢
ومعجم المؤلفين   ،١/٨١واألعالم   ،٢/١٣٨رات الذهب   ذَوشَ ،٤٧، وطبقات الحفاظ ص   ٩٥وتقريب التهذيب ص  

١/١٢٨.  



 ٣٨

  .  مولده ونشأته:ثانيا
لكن من خالل النظر في تراجم شيوخه        ،جانيوزا عن تاريخ ومكان مولد الج     لم أجد شيئً  

نه ولد في عصر هارون الرشيد أن لي تبي.  
     كلي في األعالم أنه و    ِرأما مكان مولده فقد ذكر الز  لد في الج١جانوز،   امرائي وتبعه الـس

  . ٣، ونزل دمشق فسكنها إلى أن مات٢ولد ونشأ بجوزجان:  فقال؛محقق كتاب أحوال الرجال
  . رحالته: ثالثًا

حـصيل  ، ومنهجهم في التَّ   ثينمن لوازم طريقة المحد   لقد كانت الرحلة في طلب الحديث       
لذلك  .  يزداد خيرا؛ فكيف إذا لقي من هو أعلم منه؟         ألن اإلنسان إذا لقي مثيله في الخير       ؛العلمي

وزجـاني   اإلمام الج  ولقاء الشيوخ؛ وكان  ا للحديث ، ورحلوا المسافات البعيدة طلب    بذلوا كل وسعهم  
فرحل إلى مكـة ثـم       ، في البالد  أكثر التِّرحال في طلب الحديث، فكان جواالً      ممن   -اهللارحمه  -

نها مدة ونزل دمشق فسكنها إلـى أن مـات وكـان قـد نـزل      البصرة ثم الرملة وأقام في كل م   
  .١٠، ومصر٩، وبغداد ٨ذانم وه٧ث بها،، وحد٦، ونسف٥، وبخارى٤سمرقند

  
                                                

 .١/٨١ األعالم - 1
  .١٠ أحوال الرجال ص - 2
  .٧/٢٧٨، وتاريخ مدينة دمشق٩القند في علماء سمرقند ص :  انظر- 3
 بمـا  القرنين ذي أبنية من إنه قيل مشهور معروف بلد سمران بالعربية لها ويقال وثانيه أوله بفتح :سمرقند - 4

  ).٣/٢٤٦معجم البلدان  (.الروسية) كستانأوزب (والية في تقع اليوم وهي .النهر وراء
 مـستو  في وهي أشجار، وكثرة ومحاسن كبراً المدن على يشف واسع بلد وهو راسان،خُ بالد من:  بخارى - 5

 والقرى والسكك والبساتين القصور من البناء في المشتبك الخشب بهذا ويحيط مشتبك خشب وبناؤها األرض من
  ).٨٢صاألقطار خبر في المعطار الروض (. وتقع اليوم في إقليم أوزبكستان بروسيا اآلسيوية اليوم.المتصلة

معجـم البلـدان    : انظـر .( كبيرة كثيرة األهل بالقرب من سمرقند     بفتح أوله وثانيه ثم فاء هي مدينة        :  نَسف - 6
٥/٢٨٥.(  
، وتاريخ  ٩ص ، و القند في علماء سمر قند      ٢/٢١٢، وإكمال الكمال  ١/٣٢سؤاالت السلمي للدارقطني    : انظر - 7

 ، وتهـذيب التهـذيب      ٢/٢٤٤، وتهذيب الكمـال   ٧/٥٢مم  ، والمنتظم في تاريخ الملوك واأل     ٧/٢٧٨مدينة دمشق 
١/١٦٠.  
 ترجمـة رقـم     ٢٠٤أحوال الرجال ص    ..." (رأيته بهمذان   : " قال الجوزجاني في ترجمة أصرم بن حوشب       - 8

انظر معجم البلدان   .(و همذان بالتحريك والذال معجمة وآخره نون، وهي مدينة عظيمة من مدن خُراسان            ). ٣٧٨
٥/٤١٠ .( 
أحـوال الرجـال   ". (نبل موته يوم مات وأنا ببغداد     ذكرت ألحمد بن ح   : " قال الجوزجاني في ترجمة الواقدي     - 9

 ). ٢٢٨ ترجمة ١٣٥ص 
 .٧/٢٧٨تاريخ مدينة دمشق :  انظر- 10



 ٣٩

  . شيوخه وتالميذه: رابعا
    ينبـل ويرتقـي   -مـع تفـوقهم  –؛ ألنه بكثرة الشيوخ ثون بكثرة الشيوخ لقد تفاخر المحد 

  .رة تالميذهانة العلمية للشيخ بكثوتظهر المك .الرجل
    ولقد كان الجرحمه اهللا –جاني  وز- ا على االستفادة من أعالم عصره سواء أكانوا         حريص

وقد تتلمـذ   .جاني إليهاوز أم من علماء البلدان التي رحل الج ، أم من القادمين عليها    ،من أهل بلده  
الجوز    ب حـصرهم  ا خلق كثيـر يـصع  جاني على خلق كثير من مشايخه، وتتلمذ على يديه أيض

ا في هذا البحث؛ لذا فإني سأقتصر على ذكر أشهر شيوخه وتالميذهجميع.  
 :شيوخه. أ

 علـي بـن عبـد اهللا ابـن         وأحمد بن محمد بن حنبل، وعفان بن مسلم،         : من أشهر شيوخه    
  .١سليمان بن حربو، يحيى بن معينو، مسدد بن مسرهدو ،الفضل بن دكينو ،المديني

 :تالميذه. ب
 زرعـة  وأبـو  ،سفيان بن والحسن ،سائيوالنَّ ،رمذيوالتِّ ،داود أبو :ميذهومن أشهر تال  

 جريـر  وابـن  ،الـدوالبي  بـشر  وأبو ،خزيمة وابن ،حاتم وأبو ،ازيالر زرعة وأبو ،الدمشقي
  .٢الطبري
  .ومن المالحظ على شيوخه وتالميذه أنهم من أفاضل علماء الحديث والرجال  
  .عقيدته: خامسا

كـلِّ   في  ولرسوله  وسائر السلف الصالح هو االستسالم الكامل هللا  مذهب المحدثين 
 من أسماء وصـفات دون تأويـل أو     ورسوله  بكل ما ثبت عن اهللاإليمان، و ون الحياة شؤ

         تعطيل أو تشبيه أو تمثيل، وعلى هذا سار اإلمام الجعلـى ذلـك     ويدلُّ ٣.- رحمه اهللا  -جاني  وز 
  ة التي تلك العالقة القوي نة أحمد بن حنبل كانت تربطه بإمام أهل الس فكان اإلمـام أحمـد   ؛  

  يكاتبه ويكرمه إكرام فهو  ٤؛، وكان يتقوى بكتابه ويقرأه على المنبر   اا شديد   من أئمـة الـسلف 
، وكتابه أحوال الرجال فيه دعوة صريحة إلـى التمـسك           ةنَّح المتمسكين بأدلة الكتاب والس    الصال

بغيـر نـوع   لكن ُأ . واالبتعاد عن البدع وأهلها   ،هاة وأهل نَّبالس ِميثيرت حوله بعض الشبهات، ور
 وتفنيدها، وتحليلها، ونقـدها، و مناقـشتها، الكتـشاف    دع، ونحن بصدد بيانها، وتفصيلها،  من الب 

  .مدى صحتها

                                                
  .٢/٢٤٥تهذيب الكمال:  انظر- 1
 .١/١٥٨تهذيب التهذيب :  انظر- 2
 .١٩٤العلو للعلي الغفار ص :  انظر- 3
 .١/٣١٠الكامل في ضعفاء الرجال :  انظر- 4



 ٤٠

ة، نَّا فـي الـس  ، ولم يكن بداعية إليه، وكان صـلب كان حريزي المذهب ": قال عنه ابن حبان -١
كان جريري  : "نقل السمعاني عنه  و ،١"ى طوره ما كان يتعد  ه من صالبته رب   ا للحديث، إال أنَّ   حافظً

  ."كان حروري المذهب": ٣نقل عنه ابن حجر في التهذيببينما ، ٢"المذهب
  

  :التحليل والمناقشة
 اتفق  الحمصي ، بي  حيز بن عثمان الر   ِرنسبة إلى ح  : األولى" ، حروري جريري حريزي،"

شامي ثقة، وكـان    : ؛ فقد قال العجلي   ا  ، ولكن نسب إليه أنه كان ينتقص علي       األئمة على توثيقه  
 ِلي٤يحمل على ع  ،٥وقال عمرو بن علي:٦ا لحديثه، وكان حافظًا وينال منه كان ينتقص علي ،

 عليه بالغـداة    وان اهللا  بن أبي طالب رض    كان يلعن علي  : "ان في المجروحين وقال   بوذكره ابن حِ  
هو القاطع رؤوس آبـائي وأجـدادي،    :  فقال ؛ فقيل له في ذلك    ؛، وبالعشي سبعين مرة   سبعين مرة 
ـ    يزِرر أن ح  ِكذُ: ٨وقال يحيى بن المغيرة    ،٧" إلى مذهبه يتنكب حديثه    وكان داعيةً  ا ا كان يشتم علي

  ١٠قال أبو اليمان   و ،٩ على المنابر : ذكره ابن الجوزي    و ١١.ك تر يز يتناول من رجل ثم    ِركان ح
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 ٤١

لكنـه ناصـبي نـسأل اهللا       : وثقه الذهبي، وقال   و ،١ال تجوز الرواية عنه   : في الموضوعات وقال  
  .٢السالمة

ه قتل من قومي يوم     ال أحبه ألنَّ  : " مثل قوله  وقد رويت عنه حكايات في انتقاص علي        
وقال  ٤،-يا رضي اهللا عنهما   يعني معاوية وعل  -" لنا إمامنا ولكم إمامكم   : "، وقوله ٣" جماعة ِصفِّين

 فقلت  ؛ فسمعته يقع في علي      ؛يز بن عثمان، وكنت زميله    ِرخرجت مع ح  : ٥إسماعيل بن عياش  
اسكت يا رأس الحمـار، ألضـرب       :  فقال ؛ وزوج ابنته   يا أبا عثمان، ابن عم رسول اهللا         مهالً

  ٦.صدرك فألقيك من الجمل
 سمعت رجـالً  :د الذهبي في ميزانه عن شبابة، قال    ا فقد أور   يكون ناصبي  ه ينكر أن  إال أنَّ 

 يز بن عثمان  ِريقول لح :  ٧.اسكت، رحمـه اهللا مائـة مـرة   : ، فقالبلغني أنك ال تترحم على علي 
وقال علي٨اش بن عي :ِرسمعت حا": ا يقوليز٩." قطواهللا ما سببت علي  

 فأقوالـه فـي     ؛م رجع عن نصبه   ا ث  ناصبي  اليمان أنه كان   والذي يبدو لي أنه كما قال أبو      
انتقاص علي  ثم تاب ورجعأول األمر كانت ، .  

    وعلى هذا من وصف الج  ؛يزي المذهب ِروزجاني أنه ح      يز بن  ِر فيقصد به ما كان عليه ح
  .صبعثمان من النَّ

، وذكر ابن حجـر     "١٠أنها نسبة إلى مذهب محمد بن جرير الطَّبري       : " فَسرها السمعاني  :والثانية
، ثم قـال    "حريزي المذهب : "أن كالم ابن ِحبان قد تصحف على السمعاني حيث إن الصواب هو           

والواقع أن ابن جرير يصلح أن يكون من تالمذة إبراهيم بن يعقوب الجوزجـاني ال               : "ابن حجر 
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 ٤٢

 بالعكس، وقد وجدت رواية ابن جِرير عن الجوزجاني في عدة مواضع من التفسير، والتهـذيب،              
  "١.والتاريخ

  
  .ورية من الخوارجرة نسبت إليه الح وهو موضع بظاهر الكوف،راءور نسبة إلى ح:والثالثة

  عن ابن حِ   وهذا وإن صح ب ان فيعليه رد  : أن الجبـذكر  " أحـوال الرجـال   "جاني بدأ كتابـه     وز
لخوارج هم الـذين    ا أن ا  حنا سابقً  وكما وض  ؛٢ واعتبرهم أول بدعة ظهرت في اإلسالم      ،الخوارج

 ايكفرون علي   ، َّواصبأما الن مفَه   ـ  فنجد هنا تشدد ابـن حِ      ؛قونه الذين يفس ان بوصـفه إيـاه     ب
احروري.  

 وقـال   ،٣"  ى علي كان شديد الميل إلى مذهب أهل دمشق في التحامل علَ         ": عِدي قال ابن    -٢
 فخـرج   ؛على بابه أصحاب الحديث   ، اجتمع    بن أبي طالب     فيه انحراف عن علي   : "الدارقطني

ل سـبحان اهللا، ال يوجـد مـن         ؛ فقا روجة لتذبحها فلم تجد أحد يذبحها      فأخرجت جاريته ف   ؛إليهم
وصفه ابـن حجـر بـشدة    ، و٤اا وعشرين ألفًفً ني بن أبي طالب في ضحوةٍ     ح علي ب، وقد ذَ  يذبحها

  ".٦صب في النَّغاٍل: "، وقال في موضع آخر٥صبانحرافه في النَّ
  

  :مناقشة األقوال
قرأت على أبي الفتح نـصر  " :قال فقد رواها ابن عساكر بسنده حيث       :أما قصة الفروجة  

 أنا أبو الحسن علـي بـن بقـا الـوراق      ،نيي عن سهل بن بشر اإلسفراي     ،اهللا بن محمد الفقيه   
 سمعت أبا إسـحاق إبـراهيم بـن محمـد          : قال ، أنا عبد الغني بن سعيد الحافظ بمصر       ،بمصر
كنـا عنـد إبـراهيم بـن يعقـوب          " : سمعت عبد اهللا بن أحمد بن عدبس يقول        :ني يقول الرعي
الجقوم تعذَّ   يا :فقال ؛ فتعذر عليه  ؛ فالتمس من يذبح له دجاجة     ؛جانيوز  ذبـح دجاجـة    ر علي  ،
  .٧" أو كما قال. في وقت واحدابن أبي طالب قتل سبعين ألفًي وعل
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 ٤٣

  :دراسة رجال السند
، ١ هو نصر اهللا بن محمد بن عبد القـوي المِِصيـِصي  : اهللا بن محمد الفقيه   أبي الفتح نصر   -١

ـ      ٢الالذقي الفقيه، الشافعي، األصولي، األشعري، م ،هــ، درس   ٤٤٨د الـشام، ولـد سـنة        ِنس
  .٤هـ٥٤٢وتوفي سنة   وأفتى واشتغل، وصار شيخ دمشق في وقته،،٣بالغزالية

ا أصوليا وكان متيقِّظًا، حسن اإلصغاء إلى من        تيفقيه أهل الشام، وكان مف    : "قال السمعاني 
با ألبواب الـسالطين حـسن   وكان صلبا في السنَّة، متجنِّ: "قال ابن عساكر و ،٥"يقرأ عليه الحديث  

أخبرنا الفقيه شيخ اإلسالم أبو      ": قوله ٧مشقينقل صاحب التقييد عن أبي المحاسن الد       و ،٦"الصالة
قال  و ،"٨يصي ولم نلق مثله في تقدم المولد والسماع       صمد بن عبد القوي المِ    الفتح نصر اهللا بن مح    

ا في األصول   ا متكلم ا مفتي كان فقيه : "قال ابن الجوزي   و ،٩"وكان صلبا في السنَّة   : "ياقوت الحموي 
  .١١"وكان أحد مشايخ الشام، فقيها في األصول والفروع: " وقال ابن كثير،١٠"دينا

  .ثقة: يهخالصة القول ف
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 ٤٤

هو الشيخ اإلمام المحدث المتقن الرحال أبو الفرج سهل بن بشر           :  سهل بن بشر اإلسفراييني    -٢
ـ ٤٠٩ولـد سـنة      ، الصوفي،  محدث دمشق،    اإلسفرايينيبن أحمد بن سعيد      مـات سـنة     .هـ

  .١هـ٤٩١
، ٢"كـيس صـدوق   ": سألت أبا بكر الحافظ عن سهل بن بشر؛ فقال        : " قال غيث بن علي      
وهو : "وقال ابن األثير   ،٤وكان صوفيا من مشائخ القوم، ثقة في رواياته       : ٣قال أبو طاهر السلَفي   و

  .٦"الشيخ اإلمام المحدث المتقن الرحال الصوفي: "، وقال الذهبي٥"من أعيان المحدثين
  .ثقة: خالصة القول فيه

 الناسخ، محـدث ديـار   الحسن علي بن بقاء المصري الوراقهو أبو  : علي بن بقاء الوراق   -٣
  .٧هـ٤٥٠توفي سنة  .مصر، كاتب الحافظ عبد الغني
    ا     ٨وكان مفيد : "فيلَقال أحمد بن محمد السذكـره ابـن     و ،٩" مصر في عصره ثقة مرضي

ثقـة  : "قـال الـذهبي    و ،١٠حدث عن عبد الغني بن سـعيد وغيـره        : ماكوال في اإلكمال، وقال   
  .١٢اق الناسخ محدث دياري بن بقا المصري الورأبو الحسين عل: وقال ابن العماد ،١١"مرضيا

  .ثقة: خالصة القول فيه
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 ٤٥

هو عبد الغني بن سعيد بن علي بن سعيد بن بشر بن مـروان              :  عبد الغني بن سعيد الحافظ     -٤
بن عبد العزيز بن مروان األزدي المصري أبو محمد الحافظ، هو أول من صـنف فـي علـم                   

  .١هـ٤٠٩توفي سنة . هـ٣٣٢وأنسابهم، ولد سنة المؤتلف والمختلف في أسماء الرواة 
ما رأت عيناي بعد عبد الغني بن       : "قال أبو عبد اهللا محمد بن علي بن عبد اهللا الصوري          

لما : "، وقال أبو الفتح منصور بن علي الطرسوسي       ٢"سعيد أحفظ من أبي محمد بن محمد الخالل       
نا معه نودعه؛ فلما ودعناه بكينـا؛       أراد أبو الحسن الدارقطني الخروج من عندنا من مصر خرج         

تقولـون هـذا    : نبكي لكما فقدناه من علمك وعدمناه من فوائـدك؛ فقـال          : تبكون؟ فقلنا : فقال لنا 
كان عبد الغني إمام زمانه فـي  : "، وقال أحمد بن محمد العتيقي٣"وعندكم عبد الغني، وفيه الخلف 

، ٥، وذكره ابن ِحبان في الثقـات      ٤"طني مثله علم الحديث، وحفظه، ثقةً مأمونًا ما رأيت بعد الدارق        
هل رأيت في طريقك من يفهم شيًئا مـن    : سألت الدارقطني بعد قدومه من مصر     : ٦وقال البرقاني 
ما رأيت في طول طريقي أحدا إال شابا بمصر يقال له عبد الغني كأنـه شـعلة                 : العلم، فقال لي  

: ، وقـال الـسمعاني    ٨"حافظ متقن : "ليد الباجي ، وقال أبو الو   ٧نار، وجعل يفخم أمره ويرفع ذكره     
  .١١"اإلمام المتقن النسابة: "، وقال١٠"الحافظ الحجة: "، وقال الذهبي٩"الحافظ المعدل"

  .ثقة: خالصة القول فيه

                                                
، ووفيات األعيان وأنبـاء  ٣٦٨لمعرفة رواة السنن والمسانيد ص   ، والتقييد ٨/٤٢٤الثقات البن ِحبان    :  انظر - 1

 .   ٣٣/٢٥٧ء ، وسير أعالم النبال٣/٢٢٣أبناء الزمان 
  .٣٦٨ التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ص - 2
  . المصدر السابق، نفس الصفحة- 3
  .٣/١٦٧ تذكرة الحفاظ - 4
  .٨/٤٢٤ الثقات البن ِحبان - 5
بفتح الباء المنقوطة بواحدة وسكون الراء المهملة وفتح القاف، هذه النسبة إلى قرية من قرى كانت            :  البرقَاني - 6
 ).١/٣٢٣األنساب. (أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب: واحي خوارزم، وهوبن
  .، ولم أجده في سؤاالت البرقاني للدارقطني٣٦٨ التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ص - 7
  .٣/١٦٧ تذكرة الحفاظ - 8
  .١/١٢٠ األنساب - 9

 .٣٣/٢٥٧ سير أعالم النبالء - 10
  .٣/١٦٧ تذكرة الحفاظ - 11



 ٤٦

وسـمعت  : "قال عنه تلميذه عبد الغني بن سـعيد       :  ١ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الرعيني      -٥
حدثني : "وقال الدارقطني  ،٢في غير موضع  "اهيم بن محمد الرعيني     إبرالعدل الرضي أبا إسحاق     

أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الرع٣"ل بمصريني المعد.  
  .ثقة: خالصة القول فيه

هو عبد اهللا بن أحمد بن وهب، أبو العباس، الدمشقي يعـرف             : عبد اهللا بن أحمد بن عدبس      -٦
فهو مجهـول  له ترجمة في عدة كتب، ليس فيها ما يبين حاله؛ .  بهابابن عدبس قدم بغداد وحدث  

 إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، وعباس بن الوليد البيروني، وعبد الواحد بـن             :روى عن . الحال
شعيب الجبلي، وأبي أمية الطرطوسي، وأبي زرعة ، والعباس بن محمد بن كثير، والربيع بـن                 

 الـدارقطني، والقاضـي     :روى عنـه  . مد بن علي الخـزاز    محمد الالذقي، وابن رمضان، وأح    
الجراحي، وأبو حفص بن شاهين، وأبو الطيب العباس بن أحمد بن محمد الشافعي، وعبد اهللا بن                
محمد الثالج، وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد الرعيني، وأبو بكر محمد بن أحمد بن عمـر بـن                   

وأبو الخير أحمد بن علي بن عبد اهللا بن سـعيد           خروف المصري، وأبو محمد عبد اهللا البعلبكي،        
قـدم علينـا    : وقال عنه الدارقطني  . ٤الحنظلي الحافظ، وأبو القاسم عبد اهللا بن إبراهيم األبندوني        

  . ٥وكتبنا عنه في سنة ثمان عشرة، وفي سنة نيف وعشرين أيضا
إال أن ابـن    هم؛  من خالل دراسة السند السابق؛ فلم أجد في رجال هذا السند من هو مـتَّ              

 نستطيع أن نجـزم  حجة؛ إال أن يتبين حاله، وعلى هذا فال م بخبره   عدبس مجهول الحال؛ فال تقو    
وال العلماء السابقين كابن عدي، وابن حبان، وابن حجر؛ فهم          قبصحة هذه القصة؛ ولكن تؤيدها أ     

      االسـتقراء  من أهـل  م أكثر تنقيب لألخبار، وتفتيش عن الرجال، وخاصة الذهبي وابن حجر؛ فه
وقـال الجوزجـاني   : " فقد علَّق الذهبي على قول الجوزجاني في زبيد بن الحارث  قـائالً        ؛  التام

  .٧، كما وصفه ابن حجر بشدة انحرافه في النَّصب٦"...كعادته في فظاظة عبارته
  

                                                
1 - الرهـذه  النـون،  آخرها وفي تحتها من باثنتين المنقوطة الياء وبعدها المهملة العين وفتح الراء بضم: ينيع 

 معجـم . (يالأقْ جمعه و األعظم الملك دون الملك: القيلو اليمن، من أقْيال  وهو،  اليمن من رعين ذي إلى النسبة
 ).٣/٧٦، واألنساب ٥/٤٤ اللغة مقاييس

  .١/٢٥٧، ولسان الميزان٣٢/١٧٢ دمشقتاريخ:  انظر- 2
  .٣/١٤٤١ المؤتلف والمختلف - 3
، وتـاريخ اإلسـالم     ٢٧/٦٠، وتـاريخ دمـشق      ٩/٣٨٤، وتاريخ بغـداد     ٣/١٥٥٣المصدر السابق   :  انظر - 4

  .٣/١٠٠٠، وتبصير المنتبه بتحرير المشتبه ٢٤/٣٠٥
 .٣/١٥٥٣ المؤتلف والمختلف - 5
  .٣/٩٧ ميزان االعتدال - 6
  .١/١٦ الميزان  لسان- 7



 ٤٧

   والذي أراه أن الجوز    جاني رحمه اهللا كان صلب  فـي   ب، يبالغ صيميل إلى النَّ  ة،  نَّا في الس 
يعة، وهذا يبدو من استخدام لبعض العبارات التي فيهـا نـوع            الحكم على أهل البدع وخاصة الشِّ     

  .،وغير ذلك من األلفاظ"... حائد عن الطريق"، "زائغ عن الحق: "فظاظة مثل
 
  . مكانته العلمية وأقوال أهل العلم فيه: سادسا

 فمعظم شيوخه من أفاضـل      ؛لماء الحديث جاني العلم عن أكابر ع    وز الج  أبو إسحاق  تلقى
 أحمـد   اإلمامه بإمام المسلمين أحمد بن حنبل، وعنده عن أحمد مسائل، وكان، وتفقَّ ثيدعلماء الح 

يكاتبه ويكرمه إكراما من جلة أهل العلما شديدا، كما أن تالميذه أيض .  
  :أقوال أهل العلم فيه
قال أبو بكر أحمد بن محمـد      ، و "٢ثقة": آخر، وقال في موضع     "١ال بأس به  ": قال النَّسائي 
وقال ابـن    ،"٣ قد حدثنا عنه الشيوخ المتقدمون     ،اإبراهيم بن يعقوب جليل جد    " :بن هارون الخالل  

وقـال   ٤،"ا للحديث إال أنه من صالبته ربما كان يتعدى طـوره ا في السنة حافظً   كان صلب ": ِحبان
كـان مـن   ": وقال السلمي عن الدار قطنـي     ،  ٥"ايةوأما الصدق فهو صدوق في الرو     ": عِديابن  

وكـان مـن    ": وقال ابن الجوزي   ،٧ وكذا قال السيوطي   ،٦"والمخرجين الثقات  الحفاظ المصنفين، 
، ١٠التَّعـديل أحد أئمة الجرح و    ،٩الحافظ: وقال الذهبي ،  ٨"لح وعد نزل دمشق وجر   ،كبار العلماء 

 واعتبره الذهبي ممن يعتمد قولُـه فـي الجـرح           ،١١تفقه بأحمد بن حنبل، وكان من كبار العلماء       

                                                
 .٦٠تسمية الشيوخ ص  - 1
 .٢/٢٤٤ تهذيب الكمال- 2
  . ١/١٦٠، وتهذيب التهذيب٢/٢٤٤،  وتهذيب الكمال ١/٩٧ انظر طبقات الحنابلة- 3
  .٨/٨١  الثقات البن حبان- 4
  .١/٣١٠ الكامل في ضعفاء الرجال - 5
  .١/٣٢ سؤاالت السلمي للدارقطني - 6
  .٤٧ طبقات الحفاظ ص- 7
  .٧/٥٢مم لمنتظم في تاريخ الملوك واأل ا- 8
  .١/٢٢٧الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستَّة - 9

  .١/٢٠٥ ميزان االعتدال في نقد الرجال - 10
 .١/٢٧١ تذكرة الحفاظ- 11



 ٤٨

ثقـة  ": وقـال ابـن حجـر     ،  ٢"خطيب دمشق وإمامها، وعالمها   ": وقال عنه ابن كثير   ،  ١التَّعديلو
  .٤"وهو من الثقات": وقال ابن العماد، ٣"حافظ

 حفـاظ    فهو ثقة حافظ من    ؛ا جرح اإلمام الجوزجاني من جهة الضبط       ال أعلم أحد   :خالصة القول 
  .ثالحدي
  .مصنفاته: سابعا

 ِصفَ الجوفيما يلـي أذكـر   " لتصانيفصاحب ا"، و "من الحفاظ المصنفين  "وزجاني بأنه   و
  .فاته عرفت من مصنَّاأسماء م

 عن أبي عبد اهللا جزءان      -جانيوزأي الج -وعنده"ورد في كتب التراجم     : مسائل اإلمام أحمد  . ١
 بعـض   التَّعـديل دت في بعض كتب الجرح و     ا؛ لكن وج  ولم أجد عن هذين الجزأين شيئً     ". مسائل

سؤاالت الججاني ألحمد بن حنبل منها على سبيل المثالوز: 

 *   ؛ عن حارثة بـن مـضرب  ،يعني ابن حنبل، سألت أحمد" :وزجانيقال إبراهيم بن يعقوب الج 
   ٥."هو حسن الحديث: فقال
  . ٦"ال بأس به:  فقال؛عن أبي عبد الرحيم، سألت أحمد بن حنبل" :وقال* 
إنه كان  : يقال: ، فقال ٧باضيةاإلسألت أحمد بن حنبل، عن عكرمة، قال كان يرى رأي           " :وقال* 

نعم، وأتى خراسـان يطـوف   : ؟ قالكان عكرمة أتى البربر: د بن حنبلقلت ألحم : ، قال ٨صفريا
  ٩."على األمراء يأخذ منهم

                                                
  ٠١٩٣ انظر ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتَّعديل ص- 1
 .١١/٣٨ البداية والنهاية - 2
 .٩٥ تقريب التهذيب ص- 3
  .٢/١٣٨رات الذهب ذَ شَ- 4
  .٣/٢٥٥ الجرح والتَّعديل - 5
تـوفي   خالد بن أبي يزيد وقيل بن يزيد أبو عبد الرحيم الحراني    : عبد الرحيم هو   وأب، و ٨/٢٩٣ تاريخ بغداد    - 6

  ).٣/١٨٢التاريخ الكبير للبخاري : انظر(.هـ١٤٤سنة 
7 - أنهـم  أصـحابها  ويدعي ميمي،التَّ إباض بن اهللا عبد مؤسسها إلى وتنسب الخوارج، فرق إحدى :ةاإلباضي 

 لكـنهم  مـثالً،  كاألزارقـة  الخوارج غالة من ليسوا أنهم والحقيقة النسبة، هذه أنفسهم عن وينفون خوارج ليسوا
 أئمـة  علـى  الخروج وتجويز ،القرآن بخلق والقول ،الصفات تعطيل منها عِديدة مسائل في الخوارج مع يتفقون
  ).٢٥/١ المعاصرة واألحزاب والمذاهب األديان في الميسرة الموسوعة، و١/١٣٣الملل والنحل : انظر(.الجور

سموا بذلك نسبة إلى الصفرة التي تعلو وجوههم من أثر العبـادة            :  قيل الخوارج، فرق إحدى من: الصفرية - 8
 ص  الناجية الفرقة وبيان رقالف بين  الفرق :انظر.(والزهد، والراجح أن نسبتهم إلى رجل يدعى زياد بن األصفر         

  .).١/١٠١ المصلين واختالف اإلسالميين مقاالت، ٩٧
  .٢٠/٣٧٨ تهذيب الكمال - 9



 ٤٩

  :-وزجانيصد الجأق–وقد وجدت بعض المسائل في الفقه منها على سبيل المثال قوله 
مـة،  طْعليه القـود مـن اللَّ     : مة، والضربة فقال  طْسألت أحمد بن حنبل عن القصاص من اللَّ       " -

   ١".والضربة
 :أقول أنا فقال ؛باشرها وأ لهاقب أو شهوة في امرأته أم إلى نظر رجل عن أحمد سألت" :وقوله -
  .٢"الجماع إال ذلك من شيء يحرمه ال
  
 ؟، أم أسئلته له في      التَّعديل سؤاالته له في الجرح و      يقصدون بالمسائل  فال أدري إن كانوا      

ـ  جلكني أر  .؟التَّعديلالفقه؟، أم هي جزء في الفقه وجزء في الجرح و          ؛ةح أن تكون مـسائل فقهي 
  .٣"تفقه بأحمد بن حنبل: "لقولهموذلك لدالئل قرائن األلفاظ 

  
٢ .له  ": قال ابن كثير  : مالمترج- فات المشهورة المفيدة منها    المصنَّ -انيوزجأي الج" : مالمتـرج "

  ٤."فيه علوم غزيرة وفوائد كثيرة
 مسائل أحمد، وقد شرحها أبـو إسـحاق         جلِّمسائل إسماعيل بن سعيد هذا من أ      ": يميةقال ابن ت  

   ٥".إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في كتابه المترجم
في القـصاص   : له، باب " المترجم"في كتابه   -زجانيو قال إبراهيم بن يعقوب الج     :وقال ابن القيم  

سألت أحمد بن حنبل عن القصاص مـن        :  حدثني إسماعيل ابن سعيد، قال     -مة والضربة طْمن اللَّ 
   ٦.مة، والضربةطْعليه القود من اللَّ: مة، والضربة فقالطْاللَّ

أعلمواهللا . ةمما سبق يتضح أن كتابه المترجم هو عبارة عن شروح لمسائل فقهي.  
وروى أبـو إسـحاق      ":في اإلصابة  في ترجمة بالل بن ربـاح           قال ابن حجر  : التاريخ. ٣

كل قد قـال مـا أرادوا  :  قال عمار:وزجاني في تاريخه من طريق منصور عن مجاهد قال        الج-
  ٧."ومناقبه كثيرة مشهورة.  غير بالل-نيعني المشركي

  ٨".ااني في تاريخه ال أعلم له حديثًجوزوقال الج ":وقال في ترجمة عبد اهللا بن عوف

                                                
 .١/٣١٩ إعالم الموقعين عن رب العالمين - 1
  .٧/٤٨٦ حنبل بن أحمد اإلمام فقه في المغني - 2
  .١٨/٤٠٧، وتاريخ اإلسالم ١/٢١٧ تذكرة الحفاظ - 3
  .١١/٣٨ البداية والنهاية - 4
  .٥/١١١ الفتاوى الكبرى - 5
 .١/٣١٩ إعالم الموقعين عن رب العالمين - 6
  .١/٣٢٦ اإلصابة في تمييز الصحابة - 7
 .٤/٢٠٣ المصدر السابق - 8



 ٥٠

جاني في تاريخه فـي ترجمـة عبـد         وزوكذا قال إبراهيم بن يعقوب الج      ":وقال في موضع آخر   
وهذه األقوال غير موجودة في كتابه أحوال الرجال؛ فعِلم أنَّه كتابه التـاريخ     ١".الرحمن بن عوف  

  .مغاير ألحوال الرجال
                       

 كتاب أبي اسحق  "اء في أول ورقة منه      وهذا هو االسم الصحيح للكتاب كما ج      :  حوال الرجال أ.٤
  . ، وفي السماعات الواردة في آخر الكتاب"عقوب الجوزجاني في أحوال الرجالإبراهيم بن ي

 ؛ه أحد من العلماء بهذا االسم      يسم  فلم ؛"جالالشجرة في أحوال الر   "وأخطأ من سماه باسم     
" النصف الثاني من كتاب الـشجرة     "د على عنوان الكتاب المخطوط بخط مغاير لألصل         وإنما وج 

      ومما يدفع هذا الخطأ أن      ،سط حرف الباء من كتاب    ا و وكتبت عليه كلمة الشجرة بخط صغير جد
  ٢.الكتاب كامل بدأ بمقدمة المصنف وانتهى بخاتمته

وقد سِديي هذا الكتاب بأسماء مدة منهاع:  
 :الضعفاء  . أ

وكتابه في الـضعفاء    : "وقال ابن حجر  ،  "٣ كتاب في الضعفاء   -يجانوزأي الج -وله  : "قال الذهبي 
  .٤"يوضح مقالته

 :التَّعديلالجرح و  . ب

وقـال  . ٥"التَّعديلوزجاني الحافظ صاحب الجرح و     الج عِديإبراهيم بن يعقوب الس   : "قال الصفدي 
٦".التَّعديل وصنف كتاب الجرح: "وزجانيصاحب هدية العارفين عن الج   

 :معرفة الرجال  .  ج

وبـه صـرح     ٠٠٠" :ما ذكر شروط قَبول رواية المبتدع     خبة عند قال ابن حجر في شرح النُّ     
معرفة " سائي في كتابه   شيخ أبي داود والنَّ    ،وزجاني إبراهيم بن يعقوب الج    إسحاقالحافظ أبو   

                                                
 .٤/٣٥٠ المصدر السابق - 1
وقـد حقـق االسـم    . ١٣٦، وبتحقيق البـستوي ص      ١٧كتاب أحوال الرجال بتحقيق السامرائي ص     :  انظر - 2

اية األمر فذكر أن اسمه الشجرة في أحوال الرجال، ثم رجع عن ذلك وبين أن االسم الصحيح لـه   البستوي في بد  
 .هو أحوال الرجال وعلل ذلك بما بيناه سابقًا

  .١/٢٧١ تذكرة الحفاظ - 3
  .١/١٦٠ تهذيب التهذيب - 4
  .٢/٢٧٨ الوافي بالوفيات - 5
 .١/٤ نالمصنفي وآثار المؤلفين أسماء في العارفين هدية  - 6



 ٥١

العبارة موجودة فـي  وهذه  :قلت. ١..."منهم زائغ عن الحق: فقال في وصف الرواة   ؛  "الرجال
  .الرجالكتاب أحوال 

وهو مطبوع مع كتابه أحوال الرجال بتحقيق عبد العليم البستوي نشرته           : وةبكتاب أمارات النُّ  . ٥
  . الباكستان–السعودية، ودار حديث أكادمي بفيصل أباد _حاوي بالرياض دار الطَّ

  
٦. كتابات الجمن دمشق بعـدما تحـول إليهـا        وكت ":قال أبو حاتم  : جاني إلى أبي حاتم   وز ب إلي

  ٢" ببعض حديثه
  . وفاته: ثامنًا
، ٣ بدمشق يوم الجمعة مستهل ذي القعدة سنة تسع وخمسين ومائتين          جانيوزق الج ا أبو إسح  توفي

  ٤.وقيل سنة ست وخمسين ومائتين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .١/١٧٨تدريب الراوي : ، وانظر١٢٨ ص نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر - 1
 .٢/١٤٨ الجرح والتَّعديل - 2
والعبر فـي خبـر    ،١/٢٢٧، والكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستَّة ٢/٢٤٤تهذيب الكمال :  انظر - 3

، وتقريب  ١/١٦٠، وتهذيب التهذيب    ٢/٢٧٨وافي بالوفيات   ، وال ١/٢٧١، وتذكرة الحفاظ  ١/٣٧٢من غبر   
 .٢٤٨، وطبقات الحفاظ ص٩٥التهذيب ص

 .٩ص  علماء سمرقند ذكر القند في: انظر- 4

  



 ٥٢

  المبحث الثاني
  . في نقد الرجالمنهج الجوزجاني

  ب األولــــــــــــــــالمطل
  .التَّعديل في منهج الجوزجاني

  .جاني ومدلولهاوز عند الجالتَّعديلمصطلحات  :أوالًَ
    لقد استعمل أبو إسحاق الجعِديجاني في ت  وز واة مصطلحات منهـا مفـردة ومنهـا        له للر

مركبة، ويحوهين قبل شرح األلفاظ أن نذكرها إجماالًس ،:  
روى عنـه  ، إذا أخذ حديثه عن الثقات فهو ثقـة،  ثقة متماسكلناس،  أثبات ا ن أثبت الناس، مِ   نِم"

أحاديثـه   ا الصدق في حديثـه، متحريا في حديثه، ، صدوقًصدوق اللسان، صدوق اللهجة   ،  الثقات
متماسك األمر، متماسك ال بأس بحديثه، ليس بـالقوي         ،  متماسك،  متقاربة من حديث أهل الصدق    

  ."ناس على صدق ألسنتهم، احتملهم الفي الحديث وهو متماسك
جاني؛ وز عند أبي إسحاق الج    التَّعديلن الصعوبة شرح كل لفظة من ألفاظ        وال شك أنه م   

  .التَّعديللذا اكتفيت بشرح األلفاظ في 
  

كـد مدحـه    فهي ممـن أُ ؛غةرف مدلولها بداللة اللُّهذه من األلفاظ التي ع    : من أثبت الناس    -١
صاحب هذا الوصف يكـون فـي أعلـى المراتـب، وقـد قالـه         فبان أن بصفة أفعل التفضيل؛  

الجحسب بحثي- فقط١جاني في عبد الوارث بن سعيدوز-.  
  أثـق  بـه  وثقت: وثق": هانيبصا، قال الراغب اَأل أصل ثقة مصدر وثق يثق ثقة ووثوقً  : ثقة -٢

فهي تحتمـل أحـد     ؛  "ثقة"ثون من استعمال لفظ      المحد رثَ، وأكْ "٢عليه واعتمدت،  إليه سكنت: ثقة
  : المعاني الثالثة التالية

 التَّعديل فهي بهذا المعنى من عبارات       ؛٣تستعمل وصفًا لمن يجمع بين وصفي العدالة والضبط       . أ
  .٤التي ال نزاع فيها

  .٥وقد تستعمل هذه اللفظة في غير معناها المعروف وذلك حسب وجه السؤال. ب 

                                                
 ).٣٣٤(، ترجمة١٨٤ أحوال الرجال ص - 1
 .٥١١ المفردات في غريب القرآن ص- 2
  .١/١١٨، وميزان االعتدال١٦/٧٠سير أعالم النبالء:  انظر- 3
  .١/٣٦٧فتح المغيث : ظر ان- 4
 :ويقـول  بحديثـه  يحتج ممن أنه به يريد وال ،"ثقة فالن: "لالمعد يقول قد أنه واعلم: " قال أبو الوليد الباجي    - 5
 =عـن  يـسأل  فقد له السؤال ووجه فيه هو ما حسب على ذلك وإنما ؛بحديثه يحتج أنه ويريد ،"به بأس ال فالن"



 ٥٣

وزجاني في جعفـر بـن   قول الج:  مرتبة الثقة مثل وقد تقرن بلفظة أخرى مغايرة فتنزل عن  . ج
سليمان الض١روى أحاديث منكرة، وهو ثقة متماسك، كان ال يكتب" :عيب".  

 ألن هـذا معنـاه أن          ؛"إذا أخذ حديثه عن الثقات فهو ثقة      " : ويندرج تحت هذه اللفظة قولهم     -٣
 ذلك من مشايخه ألنـه يـروي      الراوي في نفسه ثقة، لكن إذا وجدت المناكير في حديثه، علم أن           

 وقد قال الجوزجاني في     .٢عن الضعفاء والمجهولين، أما إذا كان فوقه ثقة فيكون صحيح الحديث          
  .-حسب بحثي–فقط  ٣بقية بن الوليد

ا، ورجل ثبت أي متثبت في أموره، ا وثبوتً ثباتًتَب يقال ثَأثبات جمع ثبت، :أثبات النـاس   من -٤
تٌ (للحجة قيل ومنهابت القلب،   ث: ت الجنان أي  وثبتٌ (ورجل) ثَببفتحتين) ثَب عـدالً  كان إذا اأيض 

 :بـاء ال بـسكون  تثببسكون الباء،   ) وثبت(بقتح الباء   ) ثبت(ثون بين    فرق المحد  :قلت .٤اضابطً
 اءأسـم  مع مسموعه ثالمحد فيه بتثْي فما :بالفتح وأما ،والحجة والكتاب واللسان القلب الثابت

ت مثل لفظة ثقـة،     فلفظة ثب  .٥هغير وسماع لسماعه الشخص عند كالحجة ألنه فيه له المشاركين
    تعني العدالة مع تمام الض  ٦ا من العبارات التي ال نزاع فيها      بط، وهي أيض .  وزجاني وقد قالها الج

  .-حسب بحثي– فقط ٧في هشام بن أبي عبد اهللا الدستُواِئي

 فتقال فيمن هو تام الصدق ال يتطرق إلى صدقه          ؛الغة من مادة صدق   هي صيغة مب   :صدوق -٥
 لكن تنوعت اجتهـادات  ؛التَّعديلومن المتفق عليه أن مصطلح صدوق من مصطلحات    .٨أي شك 

                                                                                                                                          
 ،"ثقـة  فالن: "فيقول ،وفالن فالن في تقول ما :فيقال ؛بالضعفاء قرنفي ؛حديثه المتوسط دينه في الفاضل الرجل=

 ال" :فيقـول  الوجه هذا غير على عنه يسأل وقد ،غيره إلى باإلضافة ثقة وأنه ،به قرن من نمط من ليس أنه يريد
 ).١/٢٥٧التَّعديل والتجريح". (به بأس

 ).١٧٣(، ترجمة ١١٠ أحوال الرجال ص - 1
 .١٢٥ شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتَّعديل ص : انظر- 2
  ).٢٩٦(، ترجمة ١٦٥ أحوال الرجال ص - 3
  .١/٨٠الكبير الشرح غريب في المنير المصباح، و١/٣٩٩معجم مقاييس اللغة :  انظر- 4
 .١/٣٦٣فتح المغيث:  انظر- 5
  .١/٣٦٧المصدر السابق :  انظر- 6
 ثالـث  التاء وضم المهملتين السين وسكون الدال بفتح: وائيتُسالدو ).٣١٣(، ترجمة١٧٥ أحوال الرجال ص    - 7

 بلـدة  إلى النسبة هذه ،)الحروف آخر الياء ثم (األلف آخره وفي الواو وفتح،  -ـوقال ابن حجر بفتحها    الحروف
 تجلب التي الثياب يبيع كان وهشام منها، جلبت ثياب وإلى ا،وتُسد لها يقال -قريبة من البصرة  -األهواز بالد من

 ).١٠٢٢، وتقريب التهذيب ص٢/٤٧٦األنساب: انظر.(إليها فنسب منها
 الكبيـر  الـشرح  غريب في، والمصباح المنير    ١٠/١٩٣، ولسان العرب  ٣/٣٣٩معجم مقاييس اللغة    :  انظر - 8

  .١/٣٦٤، وفتح المغيث٣٣٥ص



 ٥٤

 ،  وجعلها الذهبي   ١فجعلها ابن أبي حاتم في المرتبة الثانية      ؛  التَّعديلالعلماء في وضعها في مراتب      
 ٤، ووضعها السخاوي في المرتبة الخامـسة      ٣عها ابن حجر في الرابعة    ، ووض ٢في المرتبة الثالثة  

   .التَّعديلمن مراتب 
٦- ي ف ؛ فالذي يبدو لي أنه يندرج تحت مصطلح صدوق        :ا الصدق في حديثه    متحريرهـو التَّح : 

دالقَص الطلب في واالجتهاد بالفعل الشيء تخصيص على والعزم، ى فِ وتحرـ  :ل الشئ أي  ع د تعم
فقوله تحرى الصدق في حديثه أي      ؛٥هطلب :قلت .ده وعزم عليه  تعم : د الصدق وتحريـه ال      وتعم

  ينافي الخطأ والوم؛ فهي تَعني  ه :  أن الراوي عد    عن فيه من قِ   طْل في دينه، ولم يل العدالة في باب    ب
الر   واية، فقد يكون مبتدع واهللا أعلم . ٦ا قد يكون ممن يهم ويخطئ     ا، وأيض.   وقد قالها الج ٧جانيوز 

، "صـدوق فـي حديثـه     ": ويندرج تحتها األلفاظ التالية   . مشقي الد ٨في محمد بن راشد المكْحولي    
  . "صدوق اللَّهجة"، و"صدوق اللسان"و
زم منـه  لْفهذا ال ي،  هذه مرتبة دون مرتبة الصدوق     :أحاديثه متقاربة من حديث أهل الصدق      -٧

ـ    ظنيالتأكد من ثبوت الصدق؛ بل       وقـد قالهـا   . ٩م أنـه صـدوق  ِز فيه الصدق بخالف الذي ج
  .١٠الجوزجاني في يحيى بن عبيد اهللا بن موهب

 يحمـد  ال الكوفة أهل من قوم وكان" :وزجانيقال الج  :احتملهم الناس على صدق ألسنتهم     -٨
هو ابن  -ورومنص ،اهللا عبد بن عمرو إسحاق أبي: مثل الكوفة محدثي رؤوس هم مذاهبهم الناس

 صدق على الناس احتملهم،  أقرانهم من وغيرهم،  ياِمالي الحارث بن يدبز، و واألعمش ،-المعتمر
  ."١١صحيحة مخارجها تكون أال خافوا لما أرسلوا عندما ووقفوا، الحديث في ألسنتهم

                                                
 .٦مقدمة الجرح والتَّعديل ص :  انظر- 1
 .١/١١٤ل ميزان االعتدا:  انظر- 2
  .٤تقريب التهذيب ص :  انظر- 3
  . وما بعدها١/٣٦٢فتح المغيث :  انظر- 4
  .٣٧/٤١٧، وتاج العروس من جواهر القاموس١٤/١٧٢لسان العرب:  انظر- 5
 .١٣٧-١٣٦شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتَّعديل ص:  انظر- 6
 ).٢٨٧(، ترجمة١٦١أحوال الرجال ص :  انظر- 7
8 - كْالمإلى النسبة هذه المهملة، الحاء وضم الكاف، وسكون الميم، بفتح: وليح كْمبـن  محمد حيى ي ول، وأبو ح 

. الهـذلي  ولحكْم اهللا عبد أبي صاحب ألنه وليحكْبالم عرف دمشق، أهل من الشامي، الخزاعي وليحكْالم راشد
 ).٥/٣٧٤األنساب: انظر(
 .١٤٤، ١٤٠،١٤٢لجرح والتَّعديل صشفاء العليل بألفاظ وقواعد ا:  انظر- 9

  ).٢٣١(، ترجمة١٣٦ أحوال الرجال ص - 10
  ).١٠٥-١٠٢(، تراجم٧٩ أحوال الرجال ص - 11



 ٥٥

      وقد استعمل هذا المصطلح أئمة غير الجابـن  و ،اإلمام أحمد بـن حنبـل    : جاني منهم وز
ِديع.  وقد بي  عـن  حنبـل  بن أحمد  اإلمامقالفقد ؛ هما في هذا المصطلح في غير موضع    نا مراد 
  .١"احتمله الناس وقد الناس، يرفعه ال كثيرا حديثًا يرفع بشيء، ليس": مجالد

 قـد  ضعفه مع عتبة أبو: "الكندي عتبة أبو سليمان بن الفرج بن في أحمد    عِديقال ابن   و
  "٢عنه ورووا الناس احتمله

 مع وهو الناس احتمله وقد: "الخطاب بن عمر بن عاصم بن اهللا عبيد بن عاصموقال في   
   "٣حديثه يكتب ضعفه

بول  في أدنى مراتب القَ    "احتمله الناس " لفظ   ٤يِنوالع عارف بن حاتم الشريف   وضعوقد  
  عنـه،  سالنـا  روى عنـه،  رووا" : وهي ،"والرد بولالقَ بين متجاذبة ألفاظ"اها  ضمن ألفاظ سم 

  .٥"فيه اختلف حديثه، في ينظر به، يعتبر حديثه، يجمع حديثه، يكتب الناس، احتمله
 بحيـثُ  الـضعفِ  ال يكون شـديد   "احتمله الناس"أن من يوصف بلفظ  والذي يبدو لي  

حطْرمحتمٌل، أمره ماوإنَّ كُلِّية،بال حديثه ي رتَبعلنـاس، ا روى ما وروى الثقات وافق إذا بحديثه فَي 
  .به يحتَج فال انفرد إذا وأما

وتماسك  ،به اعتصم بمعنى كله به وامتَسك به واستَمسك به وتَمسك بالشيء َأمسك :متماسك -٩
   رْأي أي ومسٍك مسكٍة ذو ورجل، خير به ما : أيتماسكما به :  ويقالضبط نفسه وتمالك،: أي

  ، ابعض أعضائه بعض يمسك ،الخَلِْق معتدل :أي "٨متماسك ٧باِدن "وورد في صفته  .٦وعقل

                                                
  .٨/٣٦١ الجرح والتَّعديل - 1
 .١/١٩٠ الكامل في ضعفاء الرجال - 2
  .٥/٢٢٧ المصدر السابق - 3
 .هـ١٣٨٥ وِلد في مدينة الطائف سنة       . حاتم ين عارف بن ناصر الشريف، من آل عون، العبادلة األشراف           - 4

 ).http://ahlalhdeeth.com: انظر ترجمته في ملتقى أهل الحديث. كثيرا من كتب المصطلح وحققألف
  .٣٦ ص الجرح والتَّعديل لعلم التأصيل خالصة:  انظر- 5
 .٢٧/٣٣٨ القاموس جواهر من العروس تاج، و١٠/٤٨٦، ولسان العرب ٦٤٢مختار الصحاح ص :  انظر- 6
 ).٣٤/٢٣٧تاج العروس . (أي ضخم:  بادن- 7
 بِن عمر بن جميع حدثَنَا: قَاَل وِكيٍع بن سفْيانعن ": ، ولفظ الحديث هو٣٦الترمذي في الشمائل ص  أخرجه -8

 يكَنَى خَِديجةَ، زوِج هالَةَ َأِبي ولَِد ِمن تَِميٍم بِني ِمن ٌلرج َأخْبرِني: قَاَل ِكتَاِبِه ِمن علَينَا ِإمالَء الِْعجِلي الرحمِن عبِد
 ِحلْيِة عن وصافًا، وكَان هالَةَ، َأِبي بن ِهنْد خَاِلي سَألْتُ: قَاَل عِلي بِن الْحسِن عِن هالَةَ، ِلَأِبي ابٍن عِن اللَِّه، عبِد َأبا

النَِّبي )(، َأَأشْتَِهي نَاو ِصفَ َأنا ِلي يًئا ِمنْهلَّقُ شَيفَقَاَل ِبِه، َأتَع :"وُل كَانساللَِّه ر )( اا، فَخْمفَخَّمتَلَْألَُأ مي ههجو 
 عِقيقَتُه انْفَرقَتْ ِإِن الشَّعِر، رِجُل ِة،الْهام عِظيم الْمشَذَِّب، ِمن وَأقْصر الْمربوِع، ِمن َأطْوُل الْبدِر، لَيلَةَ الْقَمِر تَلَْألَُؤ

 غَيِر ِفي سواِبغَ الْحواِجِب َأزج الْجِبيِن، واِسع اللَّوِن، َأزهر وفَّره، هو ِإذَا ُأذُنَيِه شَحمةَ شَعره يجاِوز فَالَ وِإلَّا فَرقَها،
 =سهُل اللِّحيِة، كَثُّ َأشَم، يتََأملْه لَم من يحسبه يعلُوه، نُور لَه الِْعرنَيِن، َأقْنَى الْغَضب، هيِدر ِعرقٌ بينَهما قَرٍن،

http://ahlalhdeeth.com


 ٥٦

   .١ليس بمسترخي اللحم

، عِدياإلمام أحمد بن حنبل، وابن      : مثل" متماسك"وقد ورد على لسان بعض األئمة لفظ        
 أمـره  أول كـان  ":الليـث  كاتب صالح بن اهللا عبدفقال اإلمام أحمد عن     ؛  والذهبي، والسخَاوي 

  .٣"بشيء هو وليس ٢ةرخَبَأ فسد ثم امتماسكً
 ،متماسـك  وهو ،حديثه يكتب ممن هو" :٤وينَالغَ العالء بن إبراهيم عن   عِديوقال ابن   

  .٥"أقرب الصدق إلى وهو شعبة عنه حدث
 أحاديـث  ولـه  ،حديثـه  يكتب ،متماسك الحديث حسن" :العطار يزيد بن  أبان عنوقال  

  .٦"الصدق أهل من هنَّأ جورأو ،مستقيمة وعامتها ،وغيره قتادة عن صالحة
 ،وغرائـب  إفرادات أحاديثه في يقع ":األشعري سليمان الكوفي  أبي بن حمادوقال عن   

  .٧" بهبأس ال الحديث في متماسك وهو
  . ٩"به بأس ال متماسك ":٨سيماألح عمر أبو عمر بن حصينوقال عن 

                                                                                                                                          
 باِدن الْخَلِْق، معتَِدُل ِة،الِْفض صفَاِء ِفي دميٍة ِجيد عنُقَه كََأن الْمسربِة، دِقيقُ اَألسنَاِن، مفْلَج الْفَِم، ضِليع الْخديِن،=

،اِسكتَمم اءوطِْن سِر، الْبدالصو ِريضِر، عدالص ِعيدا بم نيِن، بينِْكبالْم خْماِديِس، ضالْكَر رد َأنْورتَجوُل ،الْمصوم 
 والْمنِْكبيِن الذِّراعيِن َأشْعر ذَِلك، ِسوى ِمما والْبطِْن الثَّدييِن اِريع كَالْخَطِّ، يجِري ِبشَعٍر والسرِة اللَّبِة بين ما

 اَألطْراِف شَاِئُل : قَاَل َأو - اَألطْراِف ساِئُل والْقَدميِن، الْكَفَّيِن شَثْن الراحِة، رحب الزنْديِن، طَِويُل الصدِر، وَأعاِلي
- خَمانِن، صيصاَألخْم ِسيحِن، ميمو الْقَدنْبا يمنْهع ،اءاَل ِإذَا الْماَل زا زخْطُو ، قَِلعا، يِشي تَكَفِّيمينًا، ووه ذَِريع 

 ِمن َأطْوُل اَألرِض ِإلَى نَظَره لطَّرِف،ا خَاِفض جِميعا، الْتَفَتَ الْتَفَتَ وِإذَا صبٍب، ِمن ينْحطُّ كََأنَّما مشَى ِإذَا ، الِْمشْيِة
 وهو حديث ضعيف؛ فيه جميع ."ِبالسالَِم لَِقي من ويبدُأ َأصحابه يسوقُ الْمالَحظَةُ، نَظَِرِه جلُّ السماِء، ِإلَى نَظَِرِه

  ".ضعيف رافضي: "بن عمير قال فيه ابن حجر
 الحديث غريب في النهاية، و ٢/٣٥٩الجوزي البن الحديث غريب، و ١/٤٩٩يبةقت البن الحديث غريب:  انظر - 1

  .١/١٠٧ واألثر
بمد الهمزة أيضا وكسر الخـاء وفـتح        ) بآخرة(بمد الهمزة وكسر الخاء والراء بعدها هاء ، و        ) بآخره: (يقال- 2

استفادة من االستقراء فـي  .(بفتح الهمزة والخاء والراء، بعدها تاء مربوطة     ) بأخرة(الراء بعدها تاء مربوطة ، و     
  ).كتب الرجال

  .٣/٢١٢الرجال ومعرفة العلل - 3
 )٣٢٢تقريب التهذيب ص. (بمعجمة ونون مفتوحتين:  الغَنَوي- 4
  .١/٢٠٩ الكامل في ضعفاء الرجال - 5
 .١/٣٩٠ المصدر السابق - 6
  .٢/٢٣٨ المصدر السابق - 7
ـ أح إلى النسبة هذه المهملة، السين آخرها وفي الميم وفتح المهملة الحاء وسكون األلف بفتح: سيمحألا - 8 سم 

 ).١/٩١األنساب. (الكوفة نزلوا بجيلة من طائفة وهي
  .٢/٣٩٦ الكامل في ضعفاء الرجال - 9



 ٥٧

   .١"به بأس ال الحديث متماسك ":عوف بن الرحمن عبد بن سلمة أبي بن عمروقال عن 

 ممـن  وهـو  ،به بأس ال هنَّأ وأرجو متماسك" :الشيعي الكوفي خليفة بن رطِْفوقال عن   
  . ٢"حديثه يكتب

 وغيره ،جابر عن له ،انبِح ابن تركه ":الحصين بن داود والد حصينوقال الذهبي عن    
   .٣"متماسك وهو

 يزن كان ":سليمان بن يوسف بن رجبخاوي في   وقال الس يحـصل  يزال وال ٤اتنَباله 
. ادهـر  بعـدها  وعـاش  لـه  اتفق شيء أشد فكانت ؛كائنة له وقعت أن إلى ذلك من مكروه في

  .٥"األعيان من واحد غير عنه أخذ بحيث األمر متماسك وصار وأناب وتاب حاله وحسنت
وقد قال الججاني لفظ متماسك فيوز:  

-    جعفر بن سليمان الضوهو ثقة متماسك، كـان ال       نكرةروى أحاديث م  : "فقال فيه عي؛  ب ،
 .٦"يكتب

  .٨"، وهو  متماسك ال بأس بحديثه٧مى باإلرجاءركان ي: " فقال فيهعثمان بن غياث؛ -
 .٩"متماسك األمر: " فقال فيهجال؛ارثة بن أبي الرح -
- زم١٠"متماسك: " فقال فيهة بن صالح الجندي؛ع. 
 .١١"تماسكواهي الحديث وهو بعد م: " فقال فيهأيوب بن سويد؛ -

                                                
 .٥/٤١ المصدر السابق - 1
  .٦/٣١ المصدر السابق - 2
  .١/١٧٨ المغني في الضعفاء - 3
 واسـتعمالهم  المحاسـن،  دون بالمفاضح اتهمته بمعنى أزننته لفظة هماستعمال: "الحريري علي بن القاسمقال   - 4

  ).٩٣ ص الخواص أوهام في الغواص درة". (المنكرات عن الكناية في والهنوات الهنات
  . ٣/٢٢٤ الضوء الالمع - 5
  ).١٧٣(، ترجمة١١٠ أحوال الرجال ص - 6
 إعطاء الرجاء؛ وسميت المرجئة بهـذا االسـم       :يوالمعنى الثان  التأخير،   :األول اإلرجاء يأتي على معنيين،      - 7

ألنهم كانوا يؤخرون العمل على النية وعقد القلب، او ألنهم كانوا يقولون ال تضر مع اإليمان معـصية كمـا ال           
موسوعة الفـرق والجماعـات     . (تنفع مع الكفر طاعة، وقد كانوا يعطون المؤمن العاصي الرجاء في ثواب اهللا            

  ).٥٩٤والمذاهب ص 
  ).٢٠٤( ، ترجمة١٢٤ المصدر السابق ص - 8
  ).٢٣٢(، ترجمة١٣٧ المصدر السابق ص - 9

  ).٢٥٥(، ترجمة١٤٦ المصدر السابق ص - 10
  ).٢٧٣(، ترجمة١٥٥ المصدر السابق ص - 11



 ٥٨

 .١"ليس بالقوي في الحديث، وهو متماسك: " فقال فيهد اهللا بن أبي مريم؛أبو بكر بن عب -

  . ٢"متماسك: " فقال فيهن الحواري العمي؛زيد ب -
  

، أي مـن    "مقبـول : "، عند األئمة تعني   "متماسك"والذي يبدو ويتلخص لي من ذلك أن لفظ         
  .   يكتب حديثه وينظر فيه

ا من قال ف   وأم مـن جهـة     التَّعديليقصد   فهو   ؛"متماسك األمر "، أو   "متماسك"وزجاني  يه الج 
واهـي  "، أو   "بأس بحديثـه  ال  : "أما إذا قرنها بلفظة أخرى مثل     ،  بط، ال من جهة الض    العدالة فقط 

واهللا . ن درجة ضـبط الـراوي     ؛ فهذه األلفاظ هي التي تبي     "ليس بالقوي في الحديث   "، أو   "الحديث
  .تعالى أعلم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ).٣٠٨(، ترجمة١٧٢ المصدر السابق ص - 1
 ).٣٦١(، ترجمة١٩٧ المصدر السابق ص - 2



 ٥٩

  .ادقَّوزجاني بأقوال غيره من النُّ الج التَّعديل عندمقارنة مصطلحات: ثانيا
جاني بأقوال غيـره    وز عند الج  التَّعديليختص هذا الجزء من البحث بمقارنة مصطلحات        

تصار، مع ذكر   م لهم باخ  ترِجأجاني، و وزنة من الرواة المعدلين عند الج      عي أذكر، حيث   ادقَّمن النُّ 
سـتنبط  أاد، وبعدها قَّجاني بأقوال سائر النُّ وزقارن أقوال الج  أفي كل راوي، ثم     النُّقَّاد  أقوال األئمة   

اويخالصة القول في الر.  
   

، أبو عبيدة البـصري     ٢ موالهم، التَّنُوري  ١ بن ذكوان التميمي العنْبري    :عبد الوارث بن سعيد    -١
  ".٤من أثبت الناسوكان ": وزجانيقال فيه الج. ٣هـ١٨٠هـ، وتوفي سنة ١٠٢ولد سنة 

كـان  : "وقال الـساجي   ،٥"قفاه في اإلتقان يعرف: "عن شعبة قوله  نقل ابن ِحبان     :أقوال المعدلين 
؟ من أثبت شيوخ البـصريين : "، وسئل ابن معين"٧كان ثقة حجة: "قال ابن سعد و  ،"٦يهِرطْيشعبة  

:  وقال في موضـع ثالـث  ،"٩ثقة: "ثاٍن، وقال في موضع  ٨ماعة معه ، وذكر ج  "عبد الوارث : فقال
ـ     كان عبد الوارث أصح حديثً    " : وقال أحمد بن حنبل    ،"١٠اكان متقنً " م، وكـان   ا عن حـسين المعلِّ

ووثقه العِ  "١١ا في الحديث  صالح ،١٢ليج  إنكار ابنه عبد الصمد    خاري في التاريخ ونقل     ، وذكره الب

                                                
1 - نْالعالعنبـر  بنـي : "إلـى  النسبة هذه .والراء الموحدة، الباء وفتح النون، وسكون المهملة، العين بفتح: ريب "

 أد بـن  مر بن تميم بن عمرو بن العنبر بني إلى ينسبون تميم، بني من جماعة وهم ،"بلعنبر: "لهم فيقال ويخفف،
 ).٤/٢٤٥األنساب . ( نزار بن مضر بن إلياس بن طابخة بن

" التنـور  "إلـى  النـسبة  هذه الراء، آخرها وفي الواو بعدهما النون وضم الحروف ثالث التاء بفتح: ورينُلتَّ ا - 2
 الـشرح  غريب في المنير المصباح، و١/٤٨٧األنساب:انظر. (هو الفرن الذي يخبز فيه : ، والتَّنُور وبيعها وعملها
 ).١/٧٧٩الكبير

، وسـير أعـالم    ١٨/٤٧٨مال  ، وتهذيب الك  ٦/١١٨، والتاريخ الكبير للبخاري     ١/٣٨٧طبقات خليفة   :  انظر - 3
 .٦/٣٩١، وتهذيب التهذيب ٨/٣٠٠النبالء 

 ).٣٣٤(، ترجمة ١٨٤ أحوال الرجال ص - 4
 .٧/١٤٠ الثقات البن حبان - 5
فـتح البـاري   . (فيـه  مـا  على بزيادة الشخص مدح واإلطراء أوله بضم :طريهي، ٦/٣٩١ تهذيب التهذيب   - 6

٥/٢٧٦.( 
  .٧/٢٨٩ الطبقات الكبرى - 7
 .٦/٧٦لجرح والتَّعديل  ا- 8
 .٦/٣٩٢ تهذيب التهذيب - 9

  .٥٤ص " رواية عثمان" تاريخ يحيى بن معين - 10
  .٦/٧٥ الجرح والتَّعديل - 11
  .٢/١٠٧ معرفة الثقات - 12



 ٦٠

صدوق ممن يعـد مـع ابـن        " :، وفي مرة قال   ٢"ثقة":  مرة ل أبو حاتم  ، وقا ١اه قدري أن يكون أبو  
ومـرة  ،  "٥ثقـة : "مرة فقال   مرةسائي في غير    النَّ ، ووثقه ٤ ثقة : الدمشقي ةعرقال أبو ز  ، و "٣علَية
كان : "٩وقال الساجي  ،"٨ثقة ثبت : " ، وفي موضع آخر قال    "٧ال بأس به  : "، ومرة قال  "٦ثبت: "قال

، ذكـره ابـن     "١١، ووثقه ابن نمير   ه القدر فقط  الذي وضع من  : "، وأضاف الساجي  "١٠اقنًا مت صدوقً
: وقال أيـضا  ،  ١٣"الحافظ الثبت ": وقال الذهبي ،  "١٢ا في الحديث   متقنً كان: "وقالان في الثقات،    بِح
، وذكره فيمن يعتمـد قولـه فـي         "١٥ثبت صالح "  : وقال في الكاشف   ،١٤"إليه المنتهى في التثبت   "

 فـي    ابن حجـر    وقال ،"١٧بفصاحته المثل يضرب وكان: " وقال في الميزان   ،١٦التَّعديلوالجرح  
  ".١٨ي بالقدر، ولم يثبت عنهِم رثقة ثبت: "التقريب

                                                
  .٦/١١٨ التاريخ الكبير - 1
  .٦/٧٦ الجرح والتَّعديل - 2
  .١/١٤٦ المصدر السابق - 3
 .٦/٧٥المصدر السابق - 4
  .١٨/٤٧٨لكمال  تهذيب ا- 5
  .٦/٣٩١ تهذيب التهذيب - 6
 .٩١ تسمية الشيوخ ص - 7
 .٦/٣٩١، وتهذيب التهذيب ٨/٣٠٠ سير أعالم النبالء - 8
9 - الـرحمن  عبد بن يحيى بن زكريا يحيى، أبو ومفتيها، وشيخها البصرة محدث الحافظ، الثبت اإلمام :اجيالس 

 عده الذهبي فيمن    .الشافعي البصري الضبي ضبة بن باسل بن يلمالد بن أبيض بن الرحمن عبد عِدي بن بحر بن
، وذكـر مـن     ١٤/١٩٩سير أعالم النبالء  : انظر.(هـ٣٠٧ سنة بالبصرة  مات يعتمد قوله في الجرح والتَّعديل،    

 ).٢٠٣يعتمد قوله في الجرح والتَّعديل ص 
 .٦/٣٩١ تهذيب التهذيب - 10
 . المصدر السابق، نفس الصفحة- 11
 .٧/١٤٠ات البن ِحبان  الثق- 12
 .١/٢٥٧ تذكرة الحفاظ - 13
  .٤/٤٣٠ ميزان االعتدال - 14
 .١/٦٧٣ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستَّة - 15
، وليس بالضرورة أن من يعتمد قوله في الجـرح  ١٧٨ ص   الجرح والتَّعديل  في قوله يعتمد من ذكر:  انظر - 16

  .ديثوالتَّعديل يكون ثقة في الح
 .٤/٤٢٠ ميزان االعتدال - 17
 .٦٣٢ تقريب التهذيب ص - 18



 ٦١

 ،"٢ذم لبدعتـه  : "وقال الـساجي   ،"١كان يرى القدر ال يدعو إليه     " :قال العجلي  :أقوال المجرحين 
  ،"٤ا في الحديثا متقنًكان قدري: "ابن ِحبانال ق ".٣الذي وضع منه القدر فقط: "وأضاف الساجي

ي بالقدر، ولم   ِمر: " وقال ابن حجر  في التقريب      ،٥"قدري متعصب لعمرو بن عبيد    ": وقال الذهبي 
  ".٦يثبت عنه

 في حكمهم على عبـد      التَّعديلوعلماء الجرح و  النُّقَّاد    أغلب وزجاني وافق الج  :خالصة القول فيه  
ير الصفة، أو بصيغة أفعل التفضيل وقد رمـي       ممن أكد توثيقه سواء بتكر     الوارث بن سعيد؛ فهو   

  . ولم يثبت عنهبالقدر
  
كان يتجـر   ،ياِئوتُس موالهم، الد٨عيب البصري، الر -٧واسمه سنْبر – :هشام بن أبي عبد اهللا     -٢

    في القماش الذي يجلب من د٩هـ١٥٤، توفي سنة وا تُس .قال فيه الجكان من أثبـات  و": جانيوز
  ".١٠الناس

  قال أبو داود و ،١٣"اكان ثبتً: " ، وقال وِكيع١٢ في حفاظ البصرة١١ةيلَذكره ابن ع :أقوال المعدلين
  

                                                
  .٢/١٠٧ معرفة الثقات - 1
 .٦/٣٩١ تهذيب التهذيب - 2
 .نفس الصفحة.  المصدر السابق- 3
 .٧/١٤٠ الثقات البن ِحبان - 4
  .٤/٤٣٠ ميزان االعتدال - 5
 .٦٣٢ تقريب التهذيب ص - 6
 ). ١٠٢٢تقريب التهذيب ص .( وزن جعفربمهملة ثم نون ثم موحدة ،:  سنْبر- 7
8 - الرنـزار  بـن  ربيعـة  إلى النسبة هذه المهملة، العين آخرها وفي بواحدة المنقوطة والباء الراء بفتح: عيب. 
 ).٣/٤٣األنساب (
، و سـير أعـالم   ٣٠/٢١٥، وتهذيب الكمـال  ٧/٥٦٩، والثقات البن حبان ٧/٢٧٩ الطبقات الكبرى:  انظر - 9

 .٥/٢٠٦ ، ومغاني األخيار١١/٤٠، وتهذيب التهذيب٤/١٤٩النبالء 
 ).٣٣١(، ترجمة ١٨٣ أحوال الرجال ص - 10
 ولد كوفي، خزيمة، أسد سديألا قطبة بن الرحمن عبد مولى مقسم، بن إبراهيم بن إسماعيل هو:  ابن علَية  - 11

 تزوجف للتجارة، البصرة يقدم كان الكوفة، من اتاجر مقسم بن إبراهيم  وكان .هـ١١٠ البصري الحسن مات سنة
لَعشَ لبني موالة حسان بنت ةييالبـصرة  وجـوه  وكـان  بها، تعرف  بالبصرة دار لها عاقلة، نبيلة وكانت ان،ب  

 سـنة وتـوفي    .بالبـصرة  إسـماعيل  ابنهـا  وأقـام  ، هملُساِئوتُ حادثهم،وتُ لهم، فتبرز عليها، يدخلون هاؤوفقها
 ).٩/١٠٧، وسير أعالم النبالء ٧/٣٢٥ الطبقات الكبرى: انظر.(هـ١٩٣

 .٩/٥٩الجرح والتَّعديل :  انظر- 12
  .نفس الصفحة.  المصدر السابق- 13



 ٦٢

ـ  كان ثقـةً  : "قال ابن سعد  ، و ٢"ي أمير المؤمنين في الحديث    اِئوتُسهشام الد : "١يِساِليالطَّ ا فـي    ثبتً
ـ  يحيى القطان إذا سمع الحديث من هشام الد        كان: "، وقال يحيى بن معين    "٣الحديث حجةً  تُسي اِئو

ثقـات يكتـب   : "- وعد جماعة غيره- علي بن المديني عنهوقال ،"٤ال يبالي أال يسمعه من غيره   
مـا أرى النـاس      "،٧"ثبـت  ":حمدأ، وقال اإلمام    "٦ثقة ثبت في الحديث   : "، وقال العجلي  ٥"حديثهم

     يروون عن أثبت من هشام الدتُسوذكره ابن حِ "٨ياِئو ،أحـد  : "وقـال الـذهبي   ،٩ان في الثقـات ب
  ".١١ثقة ثبت: "، وقال ابن حجر"١٠اتباألثْ

  .١٤ وابن حجر،١٣، وتابعه على ذلك الذهبي"١٢مى بالقدرري: "قال ابن سعد :أقوال المجرحين
له؛ غيـر أن    عِديتالجوزجاني على   النُّقَّاد  قد وافق   ف ؛ي بالقدر ِموقد ر  ،ثقة ثبت  :خالصة القول فيه  

             ا بتكرير الصفة، أو بصيغة أفعل التفضيل؛ بينما كان حكم الجالتوثيقَ إم هم أكَّدوزجاني دون  أكثر
  . حكمهم

   سكن ،يحيى  ويقال أبو، أبو عبد اهللا، الدمشقي،١٥اعيز الخُ،وليحكْ الم:محمد بن راشد -٣
فيما - على غير بدعة، وكان      كان مشتمالً " :جانيوزقال فيه الج  . ١٦هـ١٦٠ توفي بعد    .البصرة
  ."١٧ا الصدق في حديثه متحري-علمت

                                                
 آخرها وفي الالم، وكسر ،األلف وسكون تحتها، من بنقطتين المنقوطة والياء المهملة، الطاء بفتح: يِساِليالطَّ - 1
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 ٦٣

، اا قـدري  كان شيعي : "٢وقال يحيى بن سعيد    ،"١صدوق اللسان : "قال ابن المبارك   :أقوال المعدلين 
: ومـرة ،  "٥سلم يكن به بـأ    : " قال ومرة،  "٤ثقة: "مرةوثقه ابن معين فقال     و" ٣وليس بحديثه بأس  

ثقـة  ":  ومرة قال  ،٧"ثقة":  فقال مرة   أحمد وثقهو،  "٦ا صدوقً صالح، كان بالبصرة، وكان ثقةً    :" قال
، "١٠ما رأيت أورع في الحديث من محمد بـن راشـد       : "وله ق ٩ عن عبد الرزاق    أحمد لِق ونُ ،٨"ثقة

وقـال ابـن     ،" ١١ه صـدوق   أما إنَّ  -محمد بن راشد  يقصد  –ما كتبت عن هذا     : "وعن شعبة قوله  
، وقـال   "١٥مستقيم الحـديث  : "؛ فقال ١٤ سألت عنه دحيم   ١٣، وقال يعقوب بن سفيان    ١٢ثقة: يالمِدين

، وقال يعقوب   "١٨ثقة: "١٧اهرممحمد بن عثمان بن أبي الج     وقال   ،"١٦ثقة: " دحيم في موضع آخر   
                                                

 .٥/٢٧١اد ، وتاريخ بغد٦/٢٠١ الكامل في ضعفاء الرجال - 1
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، ٣٢/٣٢٤مال  تهذيب الك :انظر.(نقل عنه المزي كثيرا في تهذيب الكمال، ولم يعده الذهبي فيمن يعتمد قوله            . ذلك

 ).١٣/١٨٠وسير أعالم النبالء 
عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو بن ميمون، القرشي، األموي موالهم، الدمشقي، أبو سعيد، ولد سنة           :  هو - 14
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معجم البلدان  : انظر. (هـ٤٢٢هـ، وتوفي سنة    ١٤١ ولد سنة    -وتكرير السين المهملة موضع من قرى دمشق        
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 .٩/١٤٠ التهذيب  تهذيب- 18



 ٦٤

ـ ، "٢ن الحديثسا حكان صدوقً: "، وقال أبو حاتم"١صدوق: "ةبن أبي شيب  ا ، "٣ثقـة : "سائيوقال النَّ
وقال ابـن   ،  "٥والنسك الورع أهل من كان" :انبقال ابن حِ  و ،"٤ال بأس به  : " في موضع آخر   وقال
ِديقُطِْني  ،"٦ليس برواياته بأس إذا حدث عنه ثقة فحديثه مستقيم        : " عارو "٧يعتبر بـه  : "وقال الد ، 

  ". ٩مِهصدوق ي: "، وقال ابن حجر"٨صدوق": قال الذهبي
لم : "١١قال أبو مسِهر  و،  "١٠شيعي أو قدري  : "د بن حنبل عن شعبة قوله     نقل أحم  :أقوال المجرحين 

   ١٢فيكن ثقة، كان يصح"،  وقال ابن معين   "١٣كان يرى السيف فلم أكتب عنه     ": ا قال  وعنه أيض ، :
وقـال   ،"١٥كان يذكر بالقدر  : "وقال يعقوب بن سفيان سألت عنه دحيم؛ فقال        ،"١٤كان يقول بالقدر  "

 يءبالـش  يأتي فكان برزه من الحديث صناعة تكن لم" :انبقال ابن حِ  و ،"١٦القويليس ب  ":سائيالنَّ
، "١٧بـه  االحتجـاج  ترك فاستحق ؛روايته في المناكير رفكثُ التوهم، على ويحدث الحسبان على

ضـعيف  : "ا ورد عنـه   ، وأيـض  "١٨متروك الحديث : " في محمد بن راشد    وورد عن ابن ِخراش   
  ". ٢٠مى بالقدرر":  وقال ابن حجر،"١٩الحديث

                                                
  .٥/٢٧١ تاريخ بغداد - 1
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 .٩/١٤٠ تهذيب التهذيب - 3
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 وهـو  ن حدث عنه ثقة كما ذكر ابن عديإقاد على توثيقه كما تقدم واألولى توثيقه أغلب النُّ : قلت
  .اد؛ لكن حكمه كان دون حكمهمقَّم الجوزجاني حكم أغلب النُّقد وافق حكف يهم قليالً؛

  
هان خرج  بأصله من أص  م،   مواله ١يِلد الكوفي، الج  :عبد الرحمن بن عبد اهللا بن األصبهاني       -٤

؛ لكن ابن حجر قال في التقريب أنـه         لم أقف على سنة وفاته     .٢عريحين افتتحها أبو موسى األشْ    
هـ، وعزل  ١٠٥، وقد ولى خالد القَسِري العراق سنة        ٤على العراق ٣توفي في إمارة خالد القَسِري    

قال فيـه   .هـ ١٢٠ سنةهـ إلى١٠٥؛ فيكون ابن األصبهاني توفي بين سنة  ٥هـ١٢٠عنها سنة   
٦ا في حديثه على سوء مذهبهكان صدوقً" :وزجانيالج."  

صـالح  : " وقـال أبـو حـاتم      ،"٨ثقة: "وقال العجلي  ،"٧ثقة "قال يحيى بن معين    :أقوال المعدلين 
، وقال ابن   "١٢ثبت: "، وقال الذهبي  "١١ثقة: "ةعر وقال أبو ز   ،"١٠ال بأس به  : "مرةوقال   ،"٩الحديث

   ."١٣ثقة: "حجر
لـه لـه؛ لكـن حكـم        عِديالجوزجاني علـى ت   النُّقَّاد  وافق   ضعفه؛ فقد    نفلم أجد م   ؛ هو ثقة  :قلت

  .الجوزجاني دون حكمهم
  

                                                
 ).١٧/٢٤٢، وتهذيب الكمال ٢/٣٠األنساب : انظر. ( نسبة إلى جديلة قيس- 1
  .٢/٢٢٥، ومغاني األخيار ١٧/٢٤٢، وتهذيب الكمال ٢/٩٦٧التَّعديل والتجريح :  انظر- 2
القَـسِري،   ،لـي جالب ،كـرز  بن أسد بن يزيد بن اهللا عبد بن خالد الهيثم أبو الكبير و األمير ه:  خالد القَسِري  - 3

 المهملـة  السين وسكون القاف بفتح: يِرسالقَو. هـ١٢٦هـ، وتوفي سنة    ٦٦، ولد سنة    العراقين أمير ،الدمشقي
األنـساب  :انظـر (.بجيلة من بطن: وقيس قيس، من بطن وهو قسر، إلى النسبة  هذه .المهملة الراء آخرها وفي

  ).٥/٤٢٩، وسير أعالم النبالء ٤/٤٩٧
 .٥٨٧تقريب التهذيب ص :  انظر- 4
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 .٥٨٧ تقريب التهذيب ص - 13



 ٦٦

، أبـو موهـب نـزل        المدني القرشـي   ٢، التيمي ١بن عبد اهللا بن موهب    يحيى بن عبيد اهللا      -٥
  ."٥اديثه متقاربة من حديث أهل الصدقأح": جانيوزقال فيه الج. ٤توفي بعد المائة .٣الكوفة

  . ٦"ثقة: "ان القط قال يحيى بن سعيد:أقوال المعدلين
، ونقل يحيى بن سعيد القطان      ٨وكان شديد الحمل عليه    ،٧بن عيينة يحيى  فه  ضع :أقوال المجرحين 

 فقـال   ؛معين، وضعفه ابن    "٩رأيت يحيى بن عبيد اهللا يصلي صالة ال يقيمها؛ فَتَركْتُه         "عن شعبة   
وقـال   ،"١٢ال يكتب حديثه  : " وقال أيضا  ،"١١ليس بشيء : "، وقال أخرى  " ١٠ضعيف الحديث : "رةم

، ووردت أقوال كثيرة عن اإلمام أحمـد بـن        "١٣كان غير ثقة في الحديث    : "أبو بكر بن أبي شيبة    
 ،"١٥أحاديثه أحاديث منـاكير ال يعـرف هـو وال أبـوه    "، و"١٤ليس بثقة: "حنبل في تضعيفه منها 

: ، وقـال النَّـسائي    "١٧ضـعيف الحـديث   : "، وقال عمرو بن علـي الفـالس       "١٦منكر الحديث "و
ومن بعض ما يرويـه     : "عِدي، وقال ابن    "١٩دلت روايته على أنه واه    : "، وقال العقَيلي  ١٨"ضعيف"

                                                
  ).١٠٦تقريب التهذيب ص . (بفتح الميم والهاء بينهما واو ساكنة:  موهب- 1
 بـن  مناة عبد بني من وهم الرباب وتيم علبة،ث بن الالت تيم :وهم تيم اسمها" قبائل "إلى النسبة هذه: التيمي - 2

  ).١/٤٩٨األنساب . (مرة بن وتيم ربيعة، وتيم طابخة،
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 ٦٧

عن أبيـه عـن أبـي       روى  : "، وقال األصبهاني  "٢ضعيف: "يِنطْقُارالد، وقال   "١ما ال يتابع عليه   
، وقـال   "٤شـيء  ال هـو : " عن يحيى بن عبيد اهللا     انبقال ابن حِ  ، و   "٣يرة  نسخة فيها مناكير    هر

يـضع  : "، وقال في موضع آخـر "٥روى عن أبيه عن أبي هريرة  نسخة أكثرها مناكير        : "الحاكم
، "٩متروك: "،  وقال ابن حجر    "٨فوهضع: "، وقال في موضع آخر    "٧هالك: "وقال الذهبي " ٦الحديث

  ".١٠وأفحش الحاكم فرماه بالوضع ":وأضاف
  .فعدلَه مع ضعِفِه البينفي حكمه على يحيى النُّقَّاد جاني  خالف الجوز:خالصة القول فيه

  
قـال فيـه    . ١٤توفي بعد المائـة    .١٣ البصري ١٢انيره ويقال الز  ١١بياِس الر اثيعثمان بن غِ   -٦

١٥ بأس بحديثهكان يرمى باإلرجاء، وهو متماسك ال": وزجانيالج."  
، "١٧ثقة: "ئل عنه اإلمام أحمد بن حنبل فمرة قال       ، وس "١٦ثقة: "بن معين يحيى  قال   :أقوال المعدلين 

وقـال أبـو   ، ٢٠لـي جوثقه الِع، و"١٩ ثبت، ثبت الحديث  ثقة" :، ومرة قال  "١٨ال بأس به  : "ومرة قال 
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12 -الز ه٣/١٨٠األنساب . (زهران بني إلى النسبة هذه .الهاء وسكون الزاي بفتح: انير.( 
، وتهـذيب   ٦/١٧٦، وإكمال الكمـال   ٣/١٠٧١و التَّعديل والتجريح    ،  ٦/٢٤٥التاريخ الكبير للبخاري  :  انظر - 13
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 ٦٨

 وقال،  "٤ثقة: "، وقال الذهبي  ٣تان في الثقا  ب، وذكره ابن حِ   ٢"ثقة": سائي، وقال النَّ  "١صدوق": حاتم
  ."٥ثقة": ابن حجر

 وقال أحمـد    ،"٦ف حديثه في التفسير   كان يحيى بن سعيد يضع    : "قال ابن معين   :أقوال المجرحين 
 ،"٨اإلرجـاء  شيء من    إلىاث يذهب   ي عثمان بن غِ   كان: "وقال أبو داود   ،"٧اكان مرجئً : "بن حنبل 

  .١٠ وابن حجر،٩وكذلك قال الذهبي
 أن حكـم    لـه؛ إال  عِديوزجاني على ت  الجالنُّقَّاد   أرى أن الرجَل ثقة، وقد وافق        : القول فيه  خالصة

  .الجوزجاني دون حكمهم
  
٧-    جال  واسم –  :١١جالحارثة بن أبي الربن عبد الرحمن بن عبـد اهللا بـن         ا  - محمد  أبي الر

مـن أهـل    ،غنم بن مالك بـن النجـار   ثعلبة بن   عمان بن نفيع بن زيد بن عبيد بن       حارثة بن النُّ  
  ".١٣متماسك األمر ":وزجانيقال فيه الج .١٢هـ١٤٨توفي سنة  .المدينة

، وضعفه يحيى بـن     "١٤فونهما زال أصحابنا يضع   : "سِئل عنه ابن المديني فقال     :أقوال المجرحين 
ـ  وأبـو زرعـة      ، وأبو حـاتم   ، والبخاري ، واإلمام أحمد بن حنبل    ،معين والنَّـسائي،  ،  انالرازي

  : ، ومرة قال"١٦ليس بثقة" :ارقُطِْني؛ فقال ابن معين مرة، والدعِديوابن  ،انب، وابن ِح١٥والعقَيلي
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٢/١٤٤. 
 ).٢٣٢(، ترجمة ١٣٧ أحوال الرجال ص- 13
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 ٦٩

، وقال ابن   "٣ضعيف ليس يكتب حديثه   : "ومرة قال  ،"٢ضعيف الحديث : "، ومرة قال  "١ليس بشيء "
منكـر  : "قال البخـاري  ، و "٥ضعيف ليس بشيء  " :وفي موضع آخر قال    ،٤"ليس هو بذاك  : "حنبل

واهـي  : " الـرازي  ، وقال أبو زرعة   "٧ ضعيف منكر الحديث : "ازيو حاتم الر  ، وقال أب  "٦الحديث
ليس بثقـة وال يكتـب   " :مرة، وقال "٩متروك الحديث" :سائيوقال النَّ ،"٨الحديث، ضعيف الحديث 

بعض مـا   : "عِديل ابن    وقا ،"١١كان ممن كثر وهمه، وفحش خطؤه     : "انب، وقال ابن حِ   "١٠حديثه
قـال ابـن   كـذا  و، "١٣ليس بالقوي في الحـديث : "، وقال الدارقُطِْني"١٢يرويه منكر ال يتابع عليه   

 ،"١٦تركـوه : "عفاء وقـال  الذهبي في الضذكره، و١٥عفاءزي في الض و، ووضعه ابن الج   ١٤ماكُوال
  " .١٨ضعيف: "، وقال ابن حجر"١٧فوهضع: "وفي الكاشف قال

وزجاني لم يحكم عليه من     اد، وأرى أن الج   قَّ هو ضعيف في حديثه بإجماع النُّ      :قول فيه خالصة ال 
  .بين أنه صالح في دينهمن ناحية العدالة؛ فناحية الضبط؛ وإنما 
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 ٧٠

 لكـن   ؛لم أقف على سنة وفاتـه     . ٤، أبو وهب، سكن مكة    ٣، اليماني ٢الجنَدي بن صالح ١زمعة -٨
: وزجـاني قال فيه الج   .٥ادسة أي ممن كانت سنة وفاته بعد المائة       ابن حجر جعله في الطبقة الس     

  .٦"متماسك"
 .٨م فيه وهو موثقكلِّوذكره الذهبي فيمن تُ ،"٧يلح الحديثوص: "ابن معينقال  :أقوال المعدلين

منكـر  ": خـاري خاري، وقـال الب   ، والب ١٠وأحمد بن حنبل   ،٩فه ابن معين  ضع :أقوال المجرحين 
و قـال  ، ١٢"ذاهب الحـديث ": مرة، وقال ١١"وما أراه يكذب لكنه كثير الغلط ،ثير الغلط الحديث، ك 

، "١٥ضـعيف الحـديث  :"وقال أبو حاتم، "١٤ضعيف: "وقال أبو داود، ١٣"يخالف في حديثه ": أحرى
فيه ضـعف فـي   : " الفالس وقال عمرو بن علي،"١٦ن واهي الحديثلي: " الرازيوقال أبو زرعة  

ليس بحجـة فـي     : " وقال الساجي  ،"١٨ليس بالقوي، مكي كثير الغلط    : "سائيل النَّ  وقا ،"١٧الحديث

                                                
 الواحـدة  خلفها من اءالشَّ بأظالف يتعلق ما حتينبفت) الزمع(: "وقال صاحب المصباح  .  بسكون الميم :  زمعة - 1
 أظفر ولم بالسكون) زمعةٌ (يقولون ثونوالمحد) زمعةَ بن عبد (ومنه سمي بالواحدة و وقصبة قصب مثل) زمعةٌ(

  ).٣٤٠، وتقريب التهذيب ص ١/٢٥٥الكبير الشرح غريب في المنير المصباح: انظر." (اللغة كتب في به
 الـيمن  بـالد  مـن  بلـدة  وهـي . جند إلى النسبة هذه المهملة الدال آخرها وفي والنون الجيم بفتح: دينَلج ا - 2

 ).٣٤٠، وتقريب التهذيب ص ٢/٩٦األنساب : انظر(.والمحدثين العلماء من جماعة منها خرج مشهورة،
3 - اليوالنـسبة  الـيمن،  إلى النسبة هذه .النون آخرها وفي األلف بعدهما والميم الحروف آخر الياء بفتح: انيم 

 ).٥/٧٠٦األنساب . (ويماني يمني: إليها
، وتهـذيب   ٩/٣٨٦، وتهذيب الكمـال     ٣/٢٢٩، و الكامل في ضعفاء الرجال       ٣/٤٥١التاريخ الكبير   :  انظر - 4

  .٣/٢٩٢التهذيب 
 .٣٤٠تقريب التهذيب ص :  انظر- 5
  ).٢٥٥(، ترجمة ١٤٦ أحوال الرجال ص - 6
  .١/٢٩١لمتروكين البن الجوزي  الضعفاء وا- 7
 .٨٠٩ ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق ص - 8
  .٤٦من كالم أبي زكريا في الرجال ص :  انظر- 9

 .٣/٢٩٢، وتهذيب التهذيب ٣/٦٢٤، والجرح والتَّعديل ٢/٢٣٠العلل ومعرفة الرجال :  انظر- 10
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 ،ا يهـم وال يعلـم      صالح وكان رجالً : "انبوقال ابن حِ   ،٢عفاء، ووضعه العقَيلي في الض    "١األحكام
، وقال في المشاهير    "٣ يرويها عن المشاهير   التي حتى غلب في حديثه المناكير       ؛ويخطئ وال يفهم  

ة بن صـالح  عموجود المناكير في أخباره من جهة ز  ": ن عطاء بن أبي رباح    رجمة يعقوب ب  في ت 
، وربما يهم في بعض مـا  ٥فوائدله إفرادات ، وحديثه كله كأنه  : "عِدي، وقال ابن   "٤ال من جهته  

، وذكـره فـي   ٧، وذكره ابن الجوزي في الـضعفاء     "٦يرويه، وأرجو أن حديثه صالح ال بأس به       
  .٩ضعيف: ، وقال ابن حجر٨الضعفاء

 
وما أراه يكـذب لكنـه   : " زمعة بن صالح عدل في دينه، ضعيف في حديثه؛ فقول البخاري        :قلت

 حتـى   ؛ ويخطئ وال يفهـم    ،ا يهم وال يعلم    صالح وكان رجالً " :  ، وقول ابن حبان    "١٠كثير الغلط 
ـ      يوافقان حكـم ال    ،"١١ يرويها عن المشاهير   التيغلب في حديثه المناكير      ه جوزجـاني فـي أنَّ

  .ل من ناحية العدالة فقطعِديوزجاني هي تعند الج" متماسك"أن بينا أن معنى  وسبق ،متماسك
  
  
  
  

                                                
  .٣/٢٩٢ تهذيب التهذيب - 1
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 .١/٣١٢ المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين - 3
 .١/٢٣٠االقطار فقهاء أعالم و األمصار علماء مشاهير - 4
؛ فقد وجدت كثيرا من العلماء يسمون       -واهللا أعلم - أن أحاديثه تشبه األحاديث الموضوعة    :  لعله يقصد بفوائد   - 5

 الفوائـد :  للشوكاني، وكتاب  الموضوعة األحاديث في المجموعة الفوائد: األحاديث الموضوعة بالفوائد مثل كتاب    
:  وقد جاء في شرح علل الترمذي البن رجـب         .رميالكَ يوسف بن مرعي ل الموضوعة األحاديث في الموضوعة

 أو غريـب  الحـديث  هذا: يقولون الحديث أصحاب سمعت إذا" : قال أحمد عن عسكر بن سهل بن محمد ونقل(
شـرح علـل    : انظـر (".إسناد له ليس أو المحدث، من خطأ أو حديث، في حديث دخل أو خطأ أنه فاعلم ؛فائدة

 ).٢/٦٨الترمذي 
 .٣/٢٢٩ الكامل في ضعفاء الرجال - 6
 .١/٢٩٦ الضعفاء والمتروكين البن الجوزي - 7
تب ، والكاشف في معرفة من له رواية في الك      ٣/١١٨، وميزان االعتدال    ١/٢٤٠المغني في الضعفاء    :  انظر - 8

 .١/٤٠٩الستَّة 
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 ٧٢

  .وزجاني عند الجالتَّعديلمراتب : ثالثًا
؛ الًعِديا وت موا في رجال الحديث جرح     حينما تكلَّ   علماء الحديث  مما يعلم ببداهة العقول أن    

 من   واحدٍ ا أن يكون الرواة في مستوٍ      وعرفً لرواة أنفِسهم؛ إذ يستحيل عقالً    كان ذلك بسبب تفاوت ا    
واة؛ فيمتـاز   ل الـر  عِديا هو سبب تباين مراتب ت     بط غالب والض. التيقظ، والتثبت، والدقة، والضبط   

 م؛ ونتيجة لهذا التفاوت فـي ها، عن العدل الذي يغلب عليه الو  العدل المتقن، عن العدل األقل إتقانً     
  .واةعلى الرالنُّقَّاد أحكام  والتَّعديلأحوالهم، والتباين في درجاتهم، تفاوتت ألفاظ 

  وبدارسة أحكام الجوز  يمكننـا أن نـصنِّ     واة، وبيان مدلوالتها؛  جاني على الر   واة ف الـر
دعنُها في الجدول التاليمراتب أربعلين عنده في المنبي :  

  
الحكم علـى أحاديـث       حاتالمصطل  وصف المرتبة  المرتبة

  رواة هذه المرتبة
فعـل  أوثيق بصيغة   التَّ  األولى

  . فضيلالتَّ
يحتج بحديثهم، ويعمل     .من أثبت الناس

ويكــون .بــروايتهم
  .حديثهم صحيحا

اوي بـصفة   توثيق الر   الثانية
  .مفردة

  . من أثبات الناس-١
 إذا أخذ حديثه عن الثقـات       -٢

  .فهو ثقة

يحتج بحديثهم، ويعمل   
ــ ــون .روايتهمب  ويك

  .حديثهم صحيحا
ــصفة ال  التَّ  الثالثة  ــق ب وثي

بطتشعر بتمام الض .  
١-ا الصدق في حديثه متحري.  
 . صدوق في حديثه-٢

 .  صدوق اللسان-٣

  . صدوق اللهجة-٤

ويحـتج  يكتب حديثهم؛   
ويكـون حـديثهم     .به

  .حسنًا

وثيق بصفة قريبـة    التَّ  الرابعة
من الجحر.  

اربة من حـديث     أحاديثه متق  -١
 .أهل الصدق

 احتملهم الناس على صـدق      -٢
  .ألسنتهم في الحديث

  . متماسك-٣

يكتب حديثهم؛ ليختبـر    
ـ  ضبطهم إن وافـق   ؛ ف
 حـديثهم   يصبحالثقات  

  .حسنًا

  
االحتجاج، واالختبار:  تتفاوت بين درجتينالتَّعديل مصطلحات وبشكل إجمالي فإن.  

و تب حديثهم،  يك  فهي مرتبة من   ا درجة االحتجاج؛  أميتَحه ب ج وي ،عند –مل بروايتهم، وورد فيها     ع
الجالعبارات التالية-جانيوز  :  



 ٧٣

  ".من أثبت الناس" -
 ".إذا أخذ حديثه عن الثقات؛ فهو ثقة"، "من أثبات الناس" -

- "ا الصدق في حديثهمتحري."  
 ".صدوق في حديثه" -

 ".صدوق اللهجة"، "صدوق اللسان"  -

  
 فهي مرتبة من يكْتب حديثهم ليختبر ضبطهم؛ وذلك بعرض حديثهم علـى             ر؛وأما درجة االختبا  

 -عنـد الجوزجـاني   –وورد فيها   . أحاديث الثقات الضابطين؛ فإن وافقهم احتج بحديثهم وإال فال        
  : العبارات التالية

  
  ".أحاديثه متقاربة من حديث أهل الصدق" -
 ".احتملهم الناس على صدق ألسنتهم في الحديث" -

  ".ماسكمت" -
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٧٤

  المطلب الثاني
  .حر في الجمنهج الجوزجاني

  .اني ومدلولهاح عند الجوزجرمصطلحات الج: أوال
      اني في تجريحه للرجوزِديا  واة ألفاظً استخدم أبو إسحاق الجمنها  دة ومتنوعة ومتفاوتة  ع ،

 وهـذه  ر لنـا منهـا،    ، ثم نشرح ما تيس    جماالًنذكرها إ  واة، حسب أحوال الر   مفردة ومنها مركبة؛  
  : األلفاظ هي

"لي          ف حديثه، سـمعتهم    ن الحديث، غير مرضي في حديثه، منكر الحديث، ضعيف الحديث، يضع
يضعفون حديثه، رأيتهم يوهنون حديثه، لم يقبل الناس حديثه، سيء الحفـظ، أحاديثـه ال تـشبه                 

ثه، يذمون حديثه، ال يقنـع بحديثـه، غيـر          حديث الناس، غير محمود في الحديث، ال يحمد حدي        
    ا، ليس بـالقوي فـي      ث عنه، ال ينبغي أن يحتج به، ال يساوي حديثه شيئً          مقنع، ما ينبغي أن يحد

 ال  بت، ليس من أهل الثبـت، لـيس بثقـة،         الحديث، ال يقوى حديثه، مضطرب الحديث، ليس بث       
عـرف،   ينبغي أن يتثبت في أمره، ال ي       ين وضعف، نع وال حجة، فيه لِ    قْه غير م  يشتغل بحديثه فإنَّ  

جهدنا أن نعرفه فال نهتدي إليه، غير معروف، لم يعرف، ساقط، سقط حديثه، مطرح، ذاهـب،                 
ن، ذهب حديثه، ضال غيـر ثقـة، ال يـشتغل           هالك، واهي الحديث، ساقط متلو     ذاهب الحديث، 

ا، منكـر   الحديث جـد ا، واهيدمر جبحديثهم، ال تحل الرواية عنه، ضعيف ضعيف، ضعيف األ       
 حديثـه، توقـف     ا، قد فُِرغَ منه، قد فرغ اهللا منه، آية من اآليات، متروك، سكت عن             الحديث جد 

، مائل، مائل عن المقصد، مائل عـن الطريـق،   سكت الناس عنه، زائغ، مفتٍرعنه، نبذوا حديثه،  
هـم فـي    اتُّمذهب، كوفي ال في سوء مذهبه، رديء المذهب، مذموم المذهب، سيء المذهب،   غاٍل

غير ثقة وال من أوعية األمانـة،       يروج الفواخت،   هم بالكذب،   أحاديثه، بعيد من أوعية الصدق، اتُّ     
اب اب، ليس من معادن الصدق، كـذَّ      ال كذَّ اب، دج أحاديثه أباطيل أخاف أن تكون موضوعة، كذَّ      

  ".        في حديثه، يكذب ويحمق في حديثه، أحاديثه موضوعة
ـ ن معظم ألفاظ الجرح عند الجوزج     لمالحظ أ ومن ا     غـة؛ رف مـدلولها بداللـة اللُّ  اني ع 

عف اليسير،   على الض  ر استخدامها في تضعيف الرواة، منها ما يدلُّ       ثُفمعظمها من األلفاظ التي كَ    
  مضمونها على احتمال الكذب، ومنها ما يـدلُّ        ديد، ومنها ما يدلُّ   عف الشَّ  على الض  ومنها ما يدلُّ  

 اج إلى مزيد بيان ونحـن اآلن بـصدد         هناك بعض األلفاظ التي تحت      إال أن  ؛على الكذب صراحة  
زائغ، مفتر، مائل، مائل عن المقصد، مائـل عـن   : "ها، وتفصيل المراد منها، وهيشرحها، وبيان 
 بيمينـه  يتنـاول   في سوء مذهبه، رديء المذهب، مذموم المذهب، سيء المذهب،         الطريق، غالٍ 

 قد فرغ اهللا منه، آية من اآليات، ال يقنع بحديثه،           قد فُِرغَ منه،   ،والكوفة البصرة رأي من ويساره
        :وسأفصل الحديث عن هذه األلفاظ على النحو التالي ".أحاديثه ال تشبه حديث الناس غير مقنع،



 ٧٥

  ".ليس من أهل الثبت"، "يس بثبتل" -١
ـ    الراني هذه المصطلحات على     يطلق أبو إسحاق الجوزج    واة، ويعني به غالب  عف ا الـض

ذلك اقتران هـذه المـصطلحات بمـصطلح      على   ويدلُّ. اليسير الذي يتقوى بالمتابعات والشواهد    
  .؛ فهو قدح في ضبط الراوي ال بعدالتهعف غير الشديد على الضالذي يدلُّ" حديثهيضعف "

 ليسا ،حديثهما فيضع: "حصبي بن  والربيع ،ضالةفَ بن المباركقد قال الجوزجاني في      و
   ."٢بثبت ليس حديثه فيضع" :سليم أبي بن ليث، وقال في "١الثبت أهل من
  
  ".ال يقوى حديثه"، "ليس بالقوي في الحديث "-٢

   هذه المصطلحات تشعر بالض  عف غيـر الـشديد؛ فمـن أطلـق علـيهم           عف؛ لكن الض
لـيس  " الجوزجـاني  الرواة الذين قال فـيهم  ن هذه األلفاظ يكتب حديثهم لالعتبار، فمِ   الجوزجاني

 عطـاء  بـن  عثمـان ، و ٤، وعمر بن أبي سـلمة     ٣اس شعبة مولى ابن عب    : "بالقوي في الحديث  
 ،الحـديث  في بالقوي ليس" :مريم أبي بن بكر ي أب قال في ، و ٦حكيم بن األحوص، و ٥الخراساني

  ".٨حديثه يقوى ال" :كريب بن رشدينوقال في  ،٧متماسك وهو
  
  ".اال يسوي حديثه شيًئ"، و"اال يساوي حديثه شيًئ "-٣

 بـن  نـصر  في الجوزجاني  فقد قال؛اويديد في الرعف الشَّ على الضالمصطلح يدلُّ هذا  
 يساوي ال" :اليمامي راشد بن عمر، ونقل عن اإلمام أحمد قوله في        "٩اشيًئ حديثه يسوى ال" :باب

  ."١٠اشيًئ حديثه

                                                
 ).٢٠٣،٢٠٤(، ترجمة١٢٢ أحوال الرجال ص - 1
 ).١٣٢(، ترجمة٩١ المصدر السابق ص - 2
 ).٢٢٣(، ترجمة١٣٣المصدر السابق ص :  انظر- 3
  ).٢٤٨(، ترجمة١٤٣المصدر السابق ص:  انظر- 4
 ).٢٨٢( ، ترجمة ١٥٩المصدر السابق ص :  انظر- 5
 ).٣٠٧( ، ترجمة ١٧١المصدر السابق ص :  انظر- 6
 ).٣٠٨(، ترجمة١٧٢ المصدر السابق ص - 7
 ).١٣٠( ، ترجمة٩٠ المصدر السابق ص - 8
  ).٣٦٢( ، ترجمة١٩٧ المصدر السابق ص - 9

 ).١٩٩( ، ترجمة١٢١سابق ص  المصدر ال- 10



 ٧٦

٤-" حديثه غير مرضي في  ن الحديث،   لي        فون ، ضعيف الحديث، يضعف حديثه، سمعتهم يـضع
نون حديثه، لم يقبل الناس حديثه، سـيء الحفـظ،           رأيتهم يوه   سمعتهم يذمون حديثه،   حديثه،

 ."أحاديثه ال تشبه حديث الناس، غير محمود في الحديث، ال يحمد حديثه

ديد؛ فمن قيل فيه أحـد هـذه األلفـاظ    فهذه األلفاظ وشبيهاتها تدل على الضعف غير الش           
      : ومن أمثلة الذين قال فيهم الجوزجاني األلفاظ السابقة. يعتبر بحديثه، وال يترك

  .١"حديثه في مرضي غير" :جانيوز قال فيه الج؛عمرو بن طلحة -
  .٢"الحديث ضعيف" : قال فيه الجوزجاني؛فاختة أبي بن يروثُ -
  .٣"حديثه يضعف" :قال فيه الجوزجاني ؛عامر بن األعلى عبد -
  .٤"حديثه يضعفون سمعتهم" :جانيوز قال فيه الج؛زياد أبي بن يزيد -
  .٥"حديثه الناس يقبل لم" :جانيوز قال فيه الج؛الفضل بن عدي -
  .٦"اأخير روتغي سمعه فيما الحفظ سيء كان" :جانيوز قال فيه الج؛منصور بن عباد -
  .٧"الناس حديث تشبه ال أحاديثه" :جانيوز قال فيه الج؛شبحو بن شهر -
 اصـادقً  وكـان  الحديث في محمود غير" :جانيوز قال فيه الج   ؛أنعم بن زياد بن الرحمن عبد -

  .٨"اخشنً
  
زائغ، مفتر، مائل، مائل عن المقصد، مائل عن الطريق، غال في سـوء مذهبـه، رديء                 "-٥

  ".، كوفي المذهبذهبالمذهب، مذموم المذهب، سيء الم
 تضعيف الراوي في الحديث مـن حيـث      الجوزجانيهذه األلفاظ وشبيهاتها ال يقصد بها       

         ا ما نـراه يـصف        صدقة أو ضبطه؛ لكنه يريد بذلك وصف سوء مذهب الراوي ومعتقده؛ فكثير
كـان  : "قوله في ابـن األصـبهاني     : الراوي بالصدق مع وصفه بإحدى تلك الصفات ومثال ذلك        

                                                
  ).٢٥٢(، ترجمة ١٤٥ المصدر السابق ص - 1
  ).٣٠(، ترجمة ٥١ المصدر السابق ص - 2
  ).٢٩(، ترجمة ٥١ المصدر السابق ص - 3
  ).١٣٥(، ترجمة ٩٢ المصدر السابق ص - 4
  ).١٧٢(، ترجمة ١٠٩ المصدر السابق ص - 5
  ).١٨٠(، ترجمة ١١٢ المصدر السابق ص - 6
  ).١٤١(، ترجمة ٩٦در السابق ص  المص- 7
  ).٢٧٠(، ترجمة ١٥٣ المصدر السابق ص - 8



 ٧٧

كان مـائالً صـدوقًا فـي       : "، وقوله في إسماعيل بن الحكم     "١صدوقًا في حديثه على سوء مذهبه     
  .، وغير ذلك الكثير من األمثلة"٢حديثه

  .؛ فيقصد بها ما كان عليه أهل الكوفة من التشيع"كوفي المذهب: "وأما عن قوله
   اظ كابن   فَّوقد نص بعض الحِديوالذهبي وابن حجر رحمهم اهللا     ع      علـى أن الـس ٣عِدي 

واهللا أعلم. ٤عةيطلق ذلك على المتشي.  
  
 ذاهب الحديث، واهي الحديث، ذهب حديثه، ال يـشتغل بحـديثهم، ال              ساقط، سقط حديثه،  "-٦

  ".، ليس بثقةاا، واهي الحديث جدواية عنه، ضعيف ضعيف، ضعيف األمر جد الرتحلُّ
 وقـد قـال     .اويا فـي الـر    عف الشديد جـد    على الض  هذه المصطلحات وشبيهاتها تدلُّ   

الججاني هذه األلفاظ وشبيهاتها في عدد كبير من الرواة، منهم على سبيل المثال ال الحصروز :    
  .٥"حديثه سقط" :جانيوز قال فيه الج؛حفص أبو سعيد بن عمر -
 .٦"ساقط: "جانيوز قال فيه الج؛ظهير بن الحكم -

 .٧"ذاهب": جانيزو قال فيه الجعلي بن حروز؛ -

 .٨"الحديث واهي" :جانيوز قال فيه الج؛شعيب بن دحماَّ -

 ،٩الفواخـت  جيـرو  كان" : قال فيه الجوزجاني   ؛الواسطي سليم أبي بن يحيى  بلج أبو -
  ".١٠بثقة ليس

  
هم بالكذب، غير ثقة وال من أوعية األمانـة،         هم في أحاديثه، بعيد من أوعية الصدق، اتُّ       اتُّ "-٧

اب اب، ليس من معادن الصدق، كـذَّ      ال كذَّ اب، دج ه أباطيل أخاف أن تكون موضوعة، كذَّ      أحاديث
  ".   في حديثه، يكذب ويحمق في حديثه، أحاديثه موضوعة

                                                
  ).١١٢( ، ترجمة ٨٣ المصدر السابق ص - 1
  ).١١٦( ، ترجمة ٨٥ المصدر السابق ص- 2
3 -وزجاني:  السعِديهو أبو إسحاق الج. 
  .٣٨٨باري ص ، ومقدمة فتح ال١/٢٠٥، وميزان االعتدال ١/٣١٠الكامل في ضعفاء الرجال : انظر- 4
  ).٢٩٥(، ترجمة ١٦٥ المصدر السابق ص - 5
  ).٣٣(، ترجمة ٥٢ المصدر السابق ص - 6
  ).٣٥٧(، ترجمة ١٩٥ المصدر السابق ص - 7
  ).٩٠(، ترجمة ٧٣ المصدر السابق ص- 8
  ).٥/٢٣تاج العروس : انظر. (أي يروج األكاذيب: أي يتكذَّب، ويروج الفواخت:  يتفخَّت- 9

 ).١٩٠(، ترجمة ١١٧ال ص  أحوال الرج- 10
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تـصريح باتهـام     وأهذه المصطلحات هي أسوأ مراتب التجريح بال شك؛ إذ فيها تلميح            
  :واة منهم وقد قالها الجوزجاني في عدد من الر.الراوي بالكذب

  .١"أحاديثه في هماتُّ" :جانيوز قال فيه الج؛األخضر أبي بن صالح -
  .٢"الصدق أوعية من بعيد: "جانيوز قال فيه الج؛ثيياللَّ العزيز عبد بن اهللا عبد -
  .٣"موضوعة تكون أن أخاف أباطيل أحاديثه" :جانيوز قال فيه الج؛ربيعة بن يزيد -
  .٤"ابكذَّ" :جانيوزفيه الج قال ؛يربج بن حكيم -
  .٥"الصدق معادن من ليس المذهب ءسي" :جانيوز قال فيه الج؛زيد بن الواحد عبد -
  .٦"موضوعة أحاديثه" :جانيوز قال فيه الج؛المدائني جعفر أبو -

                                                      
  ".نومتل "-٨

 :نالتلـو و .٨واحـد  خلـق  على يثبت ال من: نوالمتلو ،٧أخالقه لفتاخت أي: فالن نوتَل
  .٩األخالق اختالف

ي، ِنطْقُار، والـد  عـِدي ابـن   : ن مثـل  ن ويتلـو  استخدم بعض العلماء مصطلح متلـو     و
والججانيوز. ا ما نجد ابن     وكثيرِديفي كامله يطلقها على من يضطرب في حديثه ويأتي بـه            ع 

 بنا سويد فيه نيتلو قد الحديث وهذا ... : " في سويد بن سعيد    عِدي فقال ابن    ؛ مختلفة على وجوه 
 أبـي  بـن ا عن يحِجنَ بن إسحاق عن يرويه ةومر ،جالالر أبي بنا عن هكذا يرويه ةفمر ؛سعيد
عفاء والمتروكين فـي ترجمـة      لكن الدارقطني استخدمه بمعنى آخر، كما جاء في الض        ؛  "١٠رواد

  ."١١يتلون خارجي وشيعي: "جوين أبي هارون العبدي قالبن عمارة 
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  ).٢١٧(، ترجمة ١٣٠ المصدر السابق ص - 2
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 ٧٩

  وقد قال الجيحيى بن عبد الحميد الحِ     في   جانيوزانيم" : ـ ك حدي ِرن، تُ ساقط متلو ه فـال   ثُ
  .١"ينبعث
 ذلك عف؛ وربما دلَّكات الضرجاني تدل على أقصى دوزن عند الجأرى أن مصطلح متلو  :قلـت 

  . في كذبهعلى اتهامه بالكذب والتلون
  
  ". نعرفه فال نهتدي إليه، ال يعرف، غير معروفنجهدنا أ "-٩

؛ فهي تتـدرج مـن   ي؛ لكن هناك فرق بين هذه األلفاظاو على جهالة الر   هذه األلفاظ تدلُّ  
 فاللفظ األول يدل على أن الراوي مجهول عند         ؛خف إلى األشد في الجهالة حسب هذا الترتيب       األ

ن الثاني والثالث يدالاللفظا قائله فقط، أمعلى أن اوي مجهول عند أهل العلم الر.  
من يليوزجاني هذه العبارات فيوقد قال الج :  

- ب هنعرف أن جهدنا: " فيه  فقال ة؛ي بهفـال  ؛عقيـل  أبـو  المتوكل بن يحيى عنه يروي الذي ةي 
  .٢"له نهتدي

- عبيد اهللا بن عبد اهللا بن م٣"يعرف ال وأبوه ،كوفي هو اهللا عبيد بن يحيى":  فيه فقالهب؛و.  
  .٤"معروف غير ماجد وأبو":  فيهقال ف أبي ماجد الحنفي العجلي؛-
  

  ".آية من اآليات "-١٠
 في أقـوال علمـاء   من خالل التتبع واالستقراء واالستنباط من مدلوالت األلفاظ والقرائن     

اوي قد  فقد وردت بمعنى أن الر    ؛  تقابلين أن هذه العبارة تستخدم بمعنيين م       وجدتُ التَّعديلالجرح و 
هاية فـي   غ الغاية والنِّ  ا بمعنى أنه قد بل    د أيض ِر، وتَ فيعةهاية في التثبت والمنزلة الر    بلغ الغاية والنِّ  

  :ومن أمثلة المعنى األول؛ الضعف والجرح
 أن اهللا دأرا وإذا ،آيـة  عةرز أبو" : قوله ٥تاريخ بغداد عن يونس بن عبد األعلى       جاء في    ما -

  .٦"جعله آية عباده من اعبد يجعل

                                                
  ).١١٥(، ترجمة ٨٥ أحوال الرجال ص- 1
  ).١٣٨(رجمة ، ت٩٤ المصدر السابق ص - 2
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  ).٦٦(، ترجمة ٦٤ المصدر السابق ص - 4
 المقـرئ  المصري الحـافظ   موسى أبو ،الصدفي حيان بن حفص بن ميسرة بن األعلى عبد بن ونسي:  هو - 5

 .)٣٢/٥١٣تهذيب الكمال : انظر. ( هـ٢٦٤توفي سنة . الفقيه
 .١٠/٣٣١ تاريخ بغداد - 6



 ٨٠

 لقيتـه   ن هو أحفظ م   ،كان في حفظ الحديث آية من اآليات      " :٢ في ابن الكماد   ١قال ابن الزبير  و -
  .٣"التَّعديلوأذكرهم للتاريخ والرجال والجرح و، )(لحديث رسول اهللا 

- وقال الذهبي في ابن در٥"فظالح قوة في اآليات من آية كان ":٤دي.  
  :ومن أمثلة المعنى الثاني

 فقال آية مـن     ؛بن عبيد اهللا الخوارزمي أبي جعفر     سألت الدارقطني عن محمد      ": قول السهمي  -
  .٦"اطًاآليات كان مخلِّ

عن عبد الرحمن بـن مالـك بـن           أنه سأل أبا داود     الخطيب البغدادي عن اآلجري    هنقلوما   -
  .٧"كان يضع الحديث" :سئل عنه مرة أخرى فقال و".اب كذَّ؛آية من اآليات" : فقال؛مغول

هـو مـن    " آية من اآليات  "على الراوي عبارة    والذي أراه أن إطالق اإلمام الجوزجاني       
  .ديد قبيل المعنى الثاني وهو معنى التجريح الشَّ

  .-حسب بحثي–فقط  ٨نيوالج عمران أبي بن بدوع :وقد قالها الجوزجاني في
  

  ."غ منهِرقد فُ" و"  منهغ اهللارقد فَ "-١١
ـ ا، وقد يعني ب   ا شديد عفاء ضعفً هذه العبارات في الض    ل اإلمام أبو إسحاق الجوزجاني    قا

  .واهللا أعلم. ا ا شديد ضعيف ضعفًهأنه كتب في اللوح المحفوظ أن : أي"قد فرغ اهللا منه"

                                                
، اعتبره الـذهبي  الغرناطي الثقفي الزبير بن إبراهيم بن حمدأ جعفر أبو  الناقد المقرئ الحافظهو  : ابن الزبير  - 1

، وذكر من يعتمد قولـه  ٤/١٨٣تذكرة الحفاظ : انظر.(هـ٧٠٨توفي سنة . فيمن يعتمد قوله في الجرح والتَّعديل    
 ).٢٢٦في الجرح والتَّعديل ص 

 حافظ كان المغرب ثمحد، السبتي هارون بن أحمد بن محمد بن إبراهيم إسحاق أبو الحافظ هو: الكماد ابن - 2
  ).٤/١٦٧تذكرة الحفاظ وذيوله : انظر.( هـ٦٦٣توفي سنة .  مثيلعصره في له يكن لم ،زمانه

أنه قرأ بعض هذه العبارة في تاريخ الحافظ ابن الزبير؛ فبحثت عـن  : ٤/١٦٧ ذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ    - 3
 وهـو تـراجم     –اإلعالم بمن ختم به القطر األندلسي من األعالم         : األولالكتاب فوجدت له كتابين في التاريخ،       

 وأرى أن الكتاب الثـاني  -وهو ذيل على كتاب ابن بشكوال - هو صلة الصلة     :والكتاب اآلخر ،  -لعلماء األندلس 
  .هو المقصود؛ فبحثت عنه؛ لكني لم أجده

 صـاحب  البـصري  زدياأل عتاهيـة،  بن دريد بن الحسن بن محمد بكر أبو األدب شيخ العالمة ديرد ابن - 4
توفي .بغداد سكن ثم زمانه، أهل ففاق العرب، ولسان اآلداب، يطلب البحر، وجزائر فارس، في تنقل صانيف،التَّ

  ).٩٧-١٥/٩٤سير أعالم النبالء : انظر.(هـ٣٢١سنة 
  .١٥/٩٧ سير أعالم النبالء - 5
  .١١٣ للدارقطني ص  حمزة بن يوسف السهميسؤاالت - 6
  .١٠/٢٣٥ تاريخ بغداد - 7
 ).١٦٧(، ترجمة ١٠٧أحوال الرجال ص :  انظر- 8



 ٨١

أي" غ منه ِرفُ قد: " ا قوله أم :  ِرف ضفال حاجة للسؤال عـنهم    ه وبان منذ زمن؛     عفُقد ع .
  .واهللا أعلم
  : في هذه العبارات الجوزجانيوقد قال

-      أسد بن عمرو أبي المنذر الب لي، ويعقوب بن إبراهيم، أبي يوسف القاضي، ومحمـد بـن           ج
قد فرغ  : " فقد قال فيهم الجوزجاني    ؛، والحسن بن زياد اللؤلؤي    نيفةالحسن صاحب اإلمام أبي ح    

  . ١" اهللا منهم
   .٢"دهر منذ منه فرغ قد" :جانيوز فقد قال فيه الج؛سليمان بن حفص عمر يبأ -
  

  . "أحاديثه ال تشبه حديث الناس "-١٢
اوي  أو إذا كان الـر     أو يأتي بالغرائب،   هذه العبارة فيمن يأتي بحديث ال يتابع عليه،       ترد  

  .واهللا أعلم. ٣يسرق األحاديث
اق الجوزجاني علـى أنـه مـن قـال فيـه            وقد دلت بعض القرائن في أقوال أبي إسح       

  .   تكاد تكون موضوعة واهية؛ بلالجوزجاني هذه العبارة فهو هالك عنده، وأحاديثه
  : وقد قال الجوزجاني هذه العبارة في

 عـون  ابن ، ونقل قول  "الناس حديث تشبه ال أحاديثه":  فقال فيه الجوزجاني   ؛حوشب بن شهر -
  .٤"تركوه شهرا إن ،تركوه شهرا إن" :فقال ؛لشهر حديث عن سئلعندما 

  .٥"أنس عن الناس أحاديث تشبه ال ؛واهية أحاديثه" :جانيوز فقال فيه الج؛سنان بن سعد -
 تكـون  أن أخـاف  أحاديثـه : "جـاني وز فقال فيه الج   ؛الحمصي سنان بن سعيد المهدي أبو -

  . ٦" الناس أحاديث تشبه ال موضوعة
  

  ."غير مقنع"، "ع بحديثهال يقن "-١٣
ةً قَِنعقَنَاع :ِضيوهو. ر :قَِنع عوقاِنع وقَِني. يقـال  الـشهود  من العدل :الميم بفتح نعقْوالم 

  .٧به يقنع رضا أي :مقنع شاهد فالن

                                                
  ).٩٩-٩٦(، ترجمة٧٧-٧٦ المصدر السابق ص - 1
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 ٨٢

ال : "وكذلك قوله غير ثقة،   : أي" غير مقنع "الل المعنى اللغوي أنه يقصد بـ       من خ يتضح  
؛ فـال   فيه ضروب من البدع   : "جاني في إبراهيم بن أبي يحيى     جوز، ويؤكده ما قاله ال    "يقنع بحديثه 

  . ١"يشتغل بحديثه؛ فإنه غير مقنع وال حجة
 سليمان بن يسير، وروح بن مسافر، وإبراهيم بـن  : في"غير مقنع: "وقد قال الجوزجاني 

 بن عيمجو،  مجاهد بن الوهاب عبد، و مطير بن موسىو ،عراك بن خثيم بن إبراهيموأبي يحيى،   
  .٢الرازي العالء بن يحيى، والحراني قتادة يأب، واهللا عبيد بن غالب، وثوب

بالة، ، ومحمد بن الحسن بن ز     -النعمان بن ثابت  -  أبي حنيفة  :في" ال يقنع بحديثه  : "وقال
  . ٣ومثنى بن صباح، وياسين بن معاذ الزيات، وعبد القدوس بن حبيب، وعمر بن هارون
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 ٨٣

  .ادقَّ بأقوال غيره من النُّحر في الججانيمقارنة مصطلحات الجوز: ثانيا
لجوزجاني بأقوال غيـره     عند ا  حرلجيختص هذا الجزء من البحث بمقارنة مصطلحات ا       

ترجم لهم باختصار، مـع     أجاني، و  عند الجوز  جروحينواة الم نة من الر  عي أذكر، حيث   ادقَّمن النُّ 
ـ جاني بأقوال سائر النُّ   قارن أقوال الجوز  أفي كل راوي، ثم     قَّاد  النُّذكر أقوال األئمة     اد، وبعـدها   قَّ

  . اويستنبط خالصة القول في الرأ
بن عبد اهللا بن ميمون بن عبد الرحمن الِحماني، الحافظ أبـو زكريـا                يحيى بن عبد الحميد    -١

ـ ٢٢٨، توفي يحيى في رمضان سنة       ١الكوفي، لقب جده بشْمين    : جـاني وز فيـه الج   قـال  .٢هـ
  .٣"رك حديثه فال ينبعثمتلون، تُ"

 كـان : "، وفي موضع آخر قال    ٥"ثقة" : وقال ابن معين   ،٤"هو ثقة : "قال ابن نمير   :أقوال المعدلين 
ـ ابـن الحِ  : "الدارمي عن يحيى بن معين قولـه       ونقل عثمان    ،٦"صدق رجل به بأس ال ثقة اني م

حـول   ونقلت أقوال غير ذلك عن ابن معـين          ،٧"ن الحسد صدوق مشهور بالكوفة، ما يقال فيه م      
ثين  من المحـد لم أر: "قال أبو حاتمو ،٨"ان بأسليس بأبي غس : " أحمد  اإلمام  وقال ،المعنى السابق 

مال يغيره سوى يحيى الِح واحٍد يحفظ، ويأتي بالحديث على لفظٍ    ن ٩"اني فـي حـديث شـريك   م، 
  . ١١"ثقة: "١٠قال محمد بن إبراهيم البوشنجيو

   ،١٢"ثون بما ال يحفظون، وذكره منهمأدركت ثالثة يحد: "قال ابن المديني :أقوال المجرحين
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 ٨٤

، وفـي   ٢ اتهمه بالكـذب   ثاٍن، وفي موضع    ١، ونفض يده  "ال أدري : "قالف ؛وسئل اإلمام أحمد عنه   
 رابـعٍ وفي موضع    ،٣"يتلقفها أو يتلقطها أو األحاديث يسرق أنه نعرفه زلنا ما":  قال ثالٍثموضع  

ليس : " قال خامٍس، وفي موضع    ٤"قد طلب وسمع، ولو اقتصر على ما سمع لكان فيه كفاية          : "قال
ال أعرفـه،  كنت : ، قاللك علم به؟: سألت أحمد عنه، فقلت  : قال مطين ، و "٥بمأمون على الحديث  

عـن عثمـان    ونقل الخطيـب البغـدادي       ،٦"أنتم أعرف بمشائخكم  : "، قال كان ثقة؟ : فقال مطين 
 أصحاب يفعل كما نفسه يصون أن يقدر يكن لم ،غفلة فيه اشيخً يانمالِح بنا كان: "الدارمي قوله 

:  حديثه؛ قيل لـه    سقط: "ارقال ابن عم   و ،٧"يلطمه وربما عليه فيفتري ؛رجل يءيج ربما الحديث
 ألهل بلد حـديث     لم يكن ألهل الكوفة حديث جيد غريب، وال ألهل المدينة، وال          : فما علته؟، قال  

سـكتوا   عن شريك، وغيره     فيه يتكلمون: "قال البخاري ، و ٨"جيد غريب إال رواه فهذا يكون هكذا      
 وقـال فـي     ،"١٠اني بستة أقـالم   ماضربوا على حديث الحِ   : "، وقال محمد بن يحيى الذهلي     ٩"عنه

: خـر ، وقال فـي موضـع آ   ١٢"ضعيف: "سائيقال النَّ و،  ١١"ما أستحل الرواية عنه   : "موضع آخر 
، أحاديثـه منكـرة   : "عـِدي ، وقال ابن    ١٤"ذهب كأمس الذاهب  : "، وقال ابن خزيمة   ١٣" ليس بثقة "

 سـمع  حـافظ  انيمالِح الحميد عبد بن يحيى زكريا أبو: قال الخليلي  و ،١٥"وأرجو أنه ال بأس به    
 عـن  توثيقـه  تواتر وقد: "وقال في موضع آخر    ،١٧"حافظ منكر الحديث  : "الذهبيقال   و ،١٦امالكً

 تجنبـوا  الـستة،  الكتب في له رواية وال؛  أحمد اإلمام عن تجريحه تواتر قد كما معين، بن حيىي
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 ٨٥

 وأحمـد  مقـدم،  الجرح: "اوقال أيض  ،١"اسم ضبط في مسلم صحيح في ذكر له لكن ا،عمد حديثه
 ا في الحفظ؛ لكنه كان ربما يتلفظ      زال ريب أنه كان مبر    : " وأضاف .٢"الحسد من بريئان والدارمي

وقال ابـن حجـر فـي     ،٣" فيرويها على وجه التدليس ويوهم أنه سمعها؛أحاديث ويدعي روايتها  
 .٤"الحديث بسرقة هموهاتَّ أنهم إال ،حافظ: "التقريب

ا في الحفظ؛ فقـد     زمتروك الحديث؛ فقد اتهم بسرقة الحديث، مع أنه كان مبر         : خالصة القول فيه  
  .ادقَّوافق حكم الجوزجاني حكم سائر النُّ

ابن أبي األسود، ويقال  أبو بلـج        : ، ويقال يحيى بن سليم بن بلج    : ويقال ، يحيى بن أبي سليم    -٢
  .٧"٦كان يروج الفواخت: "، الواسطي، قال فيه الجوزجاني٥الفزاري

صالح : "، وقال أبو حاتم   "٩ثقة":  وقال يحيى بن معين    ،"٨ثقة: "قال محمد بن سعد    :أقوال المعدلين 
وقـال يعقـوب بـن       ،١٢"ال بأس بحديثه  : "عِدي، وقال ابن    ١١"ثقة: "سائي، وقال النَّ  ١٠"ال بأس به  

  .١٥"ما أخطأصدوق رب: " وقال ابن حجر،١٤"ثقة: " وقال الدارقطني،١٣"كوفي ال بأس به: "سفيان

 وذكـره ابـن     ،١٧"فيه نظر : " وقال البخاري  ،١٦"اا منكر روى حديثً : "قال أحمد  :أقوال المجرحين 
  .٢"كان غير ثقة: " وقال أبو الفتح األزدي،١ المجروحينان فيبِح
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 ٨٦

  :خالصة القول فيه
  .د الجوزجاني في الحكم عليهفقد تشدصدوق يخطئ؛ 

  
قـال   .هـ١٩٣أبو سهل المروزي، من أهل نيسابور، سكن بغداد توفي سنة            : نصر بن باب   -٣

فيه الج٣"اال يسوي حديثه شيًئ: "جانيوز.  
  .٥ذكره ابن شاهين في الثقاتو ،٤"ما كان به بأس: "قال أحمد :أقوال المعدلين

ث عـن إبـراهيم     نزل بغداد فسمعوا منه وردوا عنه، ثم حـد        : "قال ابن سعد   :أقوال المجرحين 
، ٨"ليس بثقـة : "ة، وقال مر٧"ليس حديثه بشيء":  وقال ابن معين،٦"هموه وتركوا حديثه  الصائغ فاتَّ 
 وأضـاف فـي   ١٠"اب خبيـث كـذَّ : "، وقال في موضع آخر  ٩"شيءضعيف، ليس ب  : "اوقال أيض ،

ا ورميت  كتبت عنه شيئً  : " بن علي بن المديني عن أبيه         وقال عبد اهللا   ،١١"عدو اهللا : "موضع آخر 
ما أنكر الناس عليـه حـين       إنَّ: " وقال أحمد  ،١٣"كذاب: " وقال عنه أبو خيثمة    ،١٢، وضعفه "بحديثه

؛ سـألت   "لم يكن بثقة  : "وقال العباس بن مصعب    ،١٤"بأسحدث عن إبراهيم الصائغ، وما كان به        
ـ   ؛"ضعيف: " قلت ،"كيف حاله؟   : " بن باب؛ فقال لي    سعيد بن يعقوب عن نصر     ه  فسكت علـى أنَّ

 وقال أبو عبيد محمد بن      ،١٧"سكتوا عنه : " وقال مرة  ،١٦"يرمونه بالكذب : " وقال البخاري  ،١٥كذلك
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 ٨٧

 وقال  ،٢" متروك الحديث : " وقال أبو حاتم   ،١"ادسألت أبا داود عن نصر بن باب؛ فوهاه ج        : "علي
وهو مـع ضـعفه     : "عِدي وقال ابن    ،٣"ال ينبغي أن يحدث عنه، اضرب على حديثه       : " زرعة أبو

كان ممن ينفرد عن الثقات بالمقلوبات، ويروي عن األثبات بمـا      ":انب وقال ابن حِ   ،٤"يكتب حديثه 
 ذكـره الـدارقطني فـي       ،٥"ل االحتجاج بـه   ايته بط ثقات؛ فلما كثر ذلك في رو     ال يشبه حديث ال   

وقال في موضع آخـر     ،٩"واٍه: "وقال الذهبي  ،٨"ليس حديثه بشيء  : "٧وقال الصيمري ،  ٦عفاءالض  :
  . ١٠"ليس بثقة"

عن ابن شـاهين  ، خالف ما ورد   هم بالكذب؛ فلم أجد من وثقه     ا مت  ضعيف جد  :خالصة القول فيه  
كـأبي  ر الجرح عدد من األئمة      سر مقدم على التوثيق؛ وقد فس     ؛ والجرح المف  أنه ذكره في الثقات   

 خاري، وابن ِحخيثمة، والبجاني حكم سائر النُّ؛انبوزبـل حكمهـم  كـان    ؛ادقَّ فقد وافق حكم الج 
  . أشد

 
٤-محمد بن الحسن بن ز الةب :  

      محمد بن الحسن بن أبي الحسن بن زـ ٢٠٠سـنة توفي قبل . الة القرشي المخزومي المدنيب . هـ
  .١١"لم يقنع الناس بحديثه": قال فيه الجوزجاني

، وقـال فـي   ١٢"ليس بثقة؛ كان يسرق الحديث   : "سئل عنه يحيى بن معين فقال      :أقوال المجرحين 
 وقال أحمد بـن صـالح       ،"١٤ا ولم يكن بشيء   ابوكان كذَّ : "ا، وقال أيض  "١٣ليس بثقة : "موضع آخر 
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 ٨٨

 وقـال   ،"١ن لي أنه كان يضع الحديث فتركت حديثه        تبي كتبت عنه مائة ألف حديث ثم     : "المصري
: ا المدينـة  ابكذَّ: "، وقال اآلجري عن أبي داود     "٣غير ثقة : " وقال مسلم  ،"٢رعنده مناكي : "البخاري

 وعده أبو حاتم من ضعفاء مشايخ أهـل         ،٤"محمد بن الحسن بن زبالة، ووهب بن وهب البختري        
 ،مناكير عنده ،الحديث منكر ،الحديث ذاهب ،الحديث ضعيف ،الحديث واهى: "المدينة؛ فقال عنه  

 وقال  ،"٧متروك الحديث : "سائيالنَّ وقال   ،"٦الحديث واهى هو" :زرعة أبو وقال ،٥"بمتروك وليس
ويروي عن الثقات ما لم يسمع مـنهم مـن غيـر تـدليس       ،الحديث يسرق ممن كان: "انبابن حِ 
يـروي  : "قال الحـاكم و ،١٠عفاء والمتروكينره في الض، وذك"٩متروك: "، وقال الدارقطني  "٨عنهم

، "١٢روى عن مالك مناكير؛ وهو ضـعيف      : "، وقال الخليلي  "١١عن مالك والدراوردي المعضالت   
ا على مالك، ووضـع كتـاب     وضع حديثً : "، وقال الساجي  ١٣"ليس بالقوي : "آخر قال وفي موضع   

 ."١٦بوهكذَّ: "، وقال ابن حجر"١٥متروك: " وقال الذهبي،"١٤مثالب األنساب؛ فجفاه أهل المدينة
  .ادقَّ متروك؛ اتهم بالكذب؛ فقد وافق حكم الجوزجاني حكم سائر النُّ:خالصة القول فيه

  
  .١٧"آية من اآليات": جانيقال فيه الجوز : عوبد بن أبي عمران الجوني-٥

  .١٨ان في الثقاتبذكره ابن ِح :أقوال المعدلين
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 ٨٩

عوبد بن أبي عمران عن     : "وقال البخاري ،  ١"ليس بشيء : "يحيى بن معين  قال   :أقوال المجرحين 
قـال  ، و ٤"عوبد أحاديثه البواطيل  : "قال أيضا  ،٣"ليس بشيء : " وقال أبو داود   ،٢"أبيه منكر الحديث  

 ،٥"ضعيف منكر الحـديث   : "، وزاد أبوحاتم فقال   "ضعيف الحديث : " الرازيان أبو حاتم وأبو زرعة   
ن عف بـي الـض : "عِدي وقال ابن ،٧عفاءيلي في الضقَ وذكره الع،٦"متروك الحديث: "سائيوقال النَّ 

 فبطـل   ؛اانفرد عن أبيه بما ليس من حديثه توهم       : "ان في المجروحين  ب، وقال ابن حِ   ٨"على حديثه 
  .١٠عفاءوذكره ابن شاهين في الض ،٩"االحتجاج به

فه فـي   فقـد تراجـع وضـع   ؛ان لـه بيق ابن ِحا عن توثا؛ وأم ضعيف جد:خالصة القول فيـه  
 .ادقَّ فقد وافق حكم الجوزجاني حكم سائر النُّ؛ادقَّالمجروحين؛ وبهذا لم يوثق عوبد أحد من النُّ

  
٦- ِديـ ١٧١ سـنة  توفي. ، أبو حاتم البصري، مولى تيم بن مرةل بن الفض  ع قـال فيـه    .هـ

  .١١"حديثه الناس يقبل لم" :الجوزجاني
  .١٢"شيخ يروي عن عمر بن عبد العزيز: "ان في الثقات وقالبذكره ابن ِح :المعدلينأقوال 

: ؟، قال  بن الفضل يكتب حديثه    عِدي وسئل يحيى عن     ،١٣"ليس بثقة : "قال يحيى  :أقوال المجرحين 
  ال أكتب : "، وقال أبو داود١٥"ضعيف الحديث: "، وقال العجلي١٤"ال وال كرامة، ليس بشيء"
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 بـن   عِدي حديث    الرازي وترك أبو زرعة   ،٢"متروك الحديث : "، وقال أبو حاتم   ١" عيفحديثه ض 
 ،٥"متـروك : "سائي وقال النَّ  ،٤"كان ضعيفًا : " قال محمد بن أبي شيبة     ،٣"ليس بقوي : "الفضل، وقال 

 بـن الفـضل     عـِدي ل: "عـِدي  وقال ابن    ،٧وذكره العقيلي في الضعفاء   ،  ٦"ليس بثقة : "أيضاوقال  
اديث صالحة عن شيوخ البصرة مثل أيوب السختياني ويونس بن عبيد وغيرهمـا منـاكير ال                أح

 ؛كان ممن كثر خطؤه، حتى ظهر المناكير في حديثـه         : "انب، وقال ابن حِ   ٨"يحدث به عنهم غيره   
، وقال  "١١يترك: "، وقال في موضع آخر    ١٠"متروك: " وقال الدارقطني  ،٩"فبطل االحتجاج بروايته  

، وفـي  ١٢"تركـوه : "وقال الذهبي ،"ولم يكن يكذب كان يهم في الحديث   ،  ادبكان من الع  : "الساجي
  .١٤"متروك: "، وقال ابن حجر١٣"واه: "موضع آخر قال

 ه شيخ، نَّن أ ان له في الثقات فقد بي     ب ابن حِ  اد؛ أما عن ذكر   قَّ ضعيف بإجماع النُّ   :خالصة القول فيه  
كان ممن كثـر    ":ه في المجروحين وعلل ذلك بقوله     أيضا ذكر ، و ولفظة شيخ ال تعني التوثيق أبدا     

: اجي وكذلك ما ورد عن الـس ،١٥" فبطل االحتجاج بروايته   ؛خطؤه، حتى ظهر المناكير في حديثه     
ن بان بذلك أن الرجل عـدل فـي دينـه؛ لكنـه     إذ؛ ن أنه كان يهم في الحديث ولم يكن يكذب   بيف

  . في الحكم عليهالنُّقَّاد ني قد وافق سائر اجوز وأرى أن الج.ضعيف في ضبط الحديث
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 ابن سـقير،  : ابن قشيم، ويقال : ابن أسير، ويقال   :ابن بشير، ويقال  : ، ويقال  سليمان بن يسير   -٧
  .٢"غير مقنع: "جانيوزقال فيه الج. ١عيخَيم النَّعي، مولى إبراهخَأبو الصباح الكوفي، النَّ

ل  وقـا  ،٤"ا في الحديث  ليس يسوى شيئً  : "أحمد، وقال   ٣"ليس بشيء : "قال يحيى  :أقوال المجرحين 
منكر الحديث، ضعيف الحديث، روى عن همام بن الحـارث أحاديـث            : "عمرو بن علي الفالس   

شـيخ قـديم   : " وقـال ، وذكره العجلي في الثقات ،٦"ليس بالقوي عندهم  : " وقال البخاري  ،٥"منكرة
منكـر  : " وقال أبو زرعـة    ،٨"بمتروكضعيف الحديث ليس    : "وقال أبو حاتم   ،٧"ضعيف الحديث 

: يـد نَسائي وعلي بن الج    وقال النَّ  ،١٠"واهي الحديث ضعيف الحديث   : " وقال أبو زرعة   ،٩"الحديث
ليس حديثه بالكثير، وكله عن إبراهيم مقاطيع وهـو علـى     : "عِدي وقال ابن    ،١١"متروك الحديث "

 كـان : "انب وقال ابن حِ   ،١٣"ضعيف: " وقال يعقوب بن سفيان    ،١٢"الضعف أقرب منه إلى الصدق    
 بـن  سليمان :قيل وقد سفيان بن سليمان :قيل وقد قسيم ابن سليمان :له يقال يالذ وهو النخع مامإ

 يالـذ  وهو أهلها، عنه روى الكوفة، أهل في عداده واحد، كله أسير بن سليمان :قيل وقد بشير،
روى عنه  : " وقال يحيى بن سعيد    ،"١٤ثقات أقوام عن بالمعضالت يأتي وغيره عيخَالنَّ عن يروى

                                                
، والتـاريخ   ٣/١٦٩، والعلل ومعرفة الرجـال      ٣/٢٧٨" رواية الدوري "تاريخ ابن معين    :  انظر ترجمته في   - 1

لكامل في ضعفاء الرجـال     ، وا ٤٩، الضعفاء والمتروكين للنَّسائي ص      ٤/١٥٠، والجرح والتَّعديل    ٤/٤٢الكبير  
  .٤/٢٠١، تهذيب التهذيب ٣/٢٧١
  ).١٢٩( ، ترجمة٩٠ أحوال الرجال ص - 2
  .٣/٢٧٨" رواية الدوري" تاريخ ابن معين - 3
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 وقـال   ،٢"كوفي ضعيف ":  وقال الدارقطني  ،١"شعبة وهو ضعيف، روى عن همام أحاديث منكرة       
  . ٥"ضعيف: " وقال ابن حجر،٤"متروك الحديث: " وفي موضع آخر قال،٣"فوهضع: "الذهبي

أرى أن حكـم   مـن وثقـه، و  - حسب بحثي–فلم أجد   النُّقَّاد   ضعيف بإجماع    :خالصة القول فيه  
  .ادقَّالجوزجاني قد وافق حكم سائر النُّ

  
٨-داود بن الز بقانروزجاني. نزل بغداد. ، البصري٦قاشي، الر٧"ابكذَّ": قال فيه الج.  

، ٨"ا يحفظ الحديث ويـذاكره    ا صالح كان داود بن الزبرقان شيخً    : "قال ابن ِحبان   :أقوال المعدلين 
  .٩"الثقات وافق فيما صدوق عندي نالزبرقا بن وداود: "وقال

كتبت عنه  : "قال علي بن المديني    و ،١٠"ليس حديثه بشيء  : "قال يحيى بن معين    :أقوال المجرحين 
منكـر  : "وقال البخـاري   ،١٢"ال أتهمه في الحديث   : " وقال أحمد  ،١١"اا ورميت به، ضعيف جد    شيًئ

 وقـال  ،١٥"ضـعيف الحـديث  : "ليج وقال الِع،١٤"مقارب الحديث: "، وفي موضع آخر  ١٣"الحديث
، ١٨"ضـعيف : "وقـال أيـضا   ،  ١٧"ترك حديثه : " وقال أبو داود   ،١٦"متروك: "يعقوب بن أبي شيبة   

                                                
  .٤/٢٠١ تهذيب التهذيب - 1
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  .١/٤٦٥ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستَّة - 3
  .١٧٦ ديوان الضعفاء ص - 4
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6 - كثـرت  رقـاش  اسمها امرأة إلى النسبة هذه معجمة، شين آخرها وفي المخففة فوالقا الراء بفتح: قاشيالر 

 ).٣/٨١األنساب  (.قبيلة صاروا حتى أوالدها
  ).١٧٦( ، ترجمة ١١١ أحوال الرجال ص- 7
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 ٩٣

واهي : " وقال أبو زرعة   ،٢"ضعيف الحديث، ذاهب الحديث   : " وقال أبو حاتم   ،١"ليس بشيء : "وقال
 وقال  ،٥"ديثضعيف الح : " وقال ابن ِخراش   ،٤"متروك الحديث : " وقال في موضع آخر    ،٣"الحديث

 عامة ما يرويه عن كل من     : "عِديقال ابن   ، و ٧ءعفايلي في الض  قَوذكره الع  ،٦"ليس بثقة : "سائيالنَّ
 و قال يعقـوب     ،٨"عفاء الذين يكتب حديثهم   ، وهو في جملة الض    روى عنه مما ال يتابعه أحد عليه      

ا يحفـظ الحـديث     ا صـالح  يخًكان داود بن الزبرقان ش    : "انب وقال ابن حِ   ،٩" ضعيف: "بن سفيان 
واية إذا حدث من حفظه ويأتي عن الثقـات          في الر  غلطه كان يهم في المذاكرة، وي     ويذاكره؛ ولكنَّ 

ـ  ،بها الجرح عليه وأطلق أنكرها األحاديث تلك إلى يحيى نظر افلم ،بما ليس من أحاديثهم     اوأم 
 يـستحق  فـال  ذلـك  من شيء في بالمعتمد كني لم هأنَّ قلنا ما علم هفإنَّ اهللا، رحمه حنبل بن أحمد

 ؛أمره على الغالب ذلك تكون حتى ذلك يفحش لم ما همي الوهم أو يخطئ، بالخطأ الجرح اإلنسان
 يحتج ال أنه إال الثقات وافق فيما صدوق عندي الزبرقان بن وداود الترك، استحق كذلك كان فإذا

:  وقـال الـذهبي  ،١٢"ضعيف الحديث: "اجيس وقال ال،١١"متروك: " و قال األزدي   ،"١٠انفرد إذا به
"١٥"أحد الضعفاء: " قال ابن حجر في اإليثار،١٤"متروك: " وقال ابن حجر،١٣"فوهضع.  

 متروك؛ وال أعلم أحد غير الجوزجاني اتهمـه بالكـذب؛ فقـد كـان حكـم              :خالصة القول فيه  
  .إذ لم يثبت عليه الكذبالنُّقَّاد الجوزجاني أشد من حكم سائر 
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  .مراتب الجرح عند الجوزجاني: ثالثًا
  بدراسة أحكام الجوز  ف الـرواة   واة، وبيان مـدلوالتها؛ يمكننـا أن نـصنِّ        جاني على الر
  :نها في الجدول التالي نبي مراتبالمجروحين عنده في أربع

  
الحكم على أحاديث     المصطلحات  وصف المرتبة  المرتبة

  رواة هذه المرتبة
  اويجهالة الر  األولى

  .عند الجوزجاني
       عـرف، غيـر    جهدنا أن نعرفه فال نهتدي إليه، ال ي

  .معروف
ال يحتج بحـديثهم؛    

  .لكن يكتب لالعتبار
ــضعيف    الثانية ــة ت مرتب

اويالر.  
ن الحديث، ضـعيف الحـديث،      ين وضعف، لي  فيه لِ 
يضع   فون حديثـه، رأيـتهم     ف حديثه، سمعتهم يضع
ديثه، سيء الحفظ،   نون حديثه، لم يقبل الناس ح     يوه

غير مرضي في حديثه، غير محمود في الحديث، ال      
يحمد حديثه، يذمون حديثـه، لـيس بـالقوي فـي           
الحديث، ال يقوى حديثه، ليس بثبت، ليس من أهـل      

  .الثبت

ال يحتج بحـديثهم؛    
لكن يكتب حـديثهم    

  .لالعتبار

ــضعيف   الثالثة ــة الت مرتب
  .الشديد

     رب ا، مـضط  ضعيف ضعيف، ضعيف األمر جـد
الحديث، ساقط، سقط حديثه، مطرح، ذاهب، ذاهب       
الحديث، ذهب حديثه، هالك، واهي الحديث، واهي       

 الحديث جد       ا، ا، منكر الحديث، منكر الحـديث جـد
سكت عن حديثه، توقف عنه، سكت النـاس عنـه،        

    نع، ال يقنع بحديثـه،     قْمتروك، نبذوا حديثه، غير م
ينبغـي أن   ا، مـا    ليس بثقة، ال يساوي حديثه شـيئً      

يحدث عنه، ال ينبغـي أن يحـتج بـه، ال يـشتغل        
بحديثه؛ فإنه غير مقنع وال حجة، ينبغي أن يتثبـت          

    واية عنه، ضال غير ثقة، قـد       في أمره، ال تحل الر
فرغ اهللا منه، قد فُرغ منه، آية من اآليات، بعيد من           
أوعية الصدق، غير ثقة وال من أوعيـة األمانـة،          

الناس، لـيس مـن معـادن       أحاديثه ال تشبه حديث     
  .الصدق

ال يحتج بحـديثهم،    
ــب، وال  وال يكتـ

  .يعتبر به

هام بالكذب  مرتبة االتِّ   الرابعة
تلميح   اا أو تصريح. 

  أو ثبوت الكذب

اتهم بالكذب، أحاديثـه أباطيـل أخـاف أن تكـون         
اب في حديثـه،    اب، كذَّ اب، دجال كذَّ  موضوعة، كذَّ 

  . ويحمق في حديثه، أحاديثه موضوعةيكذب

  أحاديثهم موضوعة
بي ومكذوبة على النَّ  

).(  



 ٩٥

  
  

  جاني تتفاوت بين درجتين       وبشكل إجمالي فإنوزاالعتبـار  :  مصطلحات الجرح عند الج
دوالر.  

  
ا ا ضـعفً   فهي ممن يكتب حديثهم، وال يحتج به؛ ولكن ينْظَر، فيكون ضـعيفً            أما درجة االعتبار؛  

  .ألولى والثانيةيرجى برُؤه، وهم أصحاب المرتبتين ا
  
 حديثهم  تبر به؛ ألن  عج بحديثهم، وال يكتب، وال ي     حتَ فهي ممن ال ي    بول؛د وعدم القَ  أما درجة الر  و

  . المرتبة الثالثةا ال يرجى برُؤه، وهم أصحابا شديدضعيف ضعفً
  

؛ )(بي لنَّ، فال تنسب أحاديثهم ل    )( فأحاديثهم مكذوبة على النبي      وأما أصحاب المرتبة الرابعة؛   
  .فهي أدنى من أن يقال فيها مردودة
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  المطلب الثالث
  . في نقده للرجالمميزات منهج الجوزجاني

     وزبعد التتبع لمنهج أبي إسحاق الج    جـال؛ يمكننـا تلخـيص بعـض       جاني في نقـده للر
في النَّسم بها منهجه زات التي اتَّالمميما يليفيزات قد، وتكمن هذه الممي :  

  
  : النزاهة العلمية-١

      جاني يتمتع في نقـده للروزـ جـال بنزاهـةٍ  لقد كان اإلمام إبراهيم بن يعقوب الج ة  علمي
  رفيعة، فال ي كْصدر ح؛ إال لبيان حقيقة أمره   ا على راوٍ  ما اتبـاع  اوي و فيذكر ما للرما عليه، مجتب
 خارجي مـن عالقـة أو       البعد عن أي مؤثرٍ    ا كلَّ دالمداهنة في نقده، مبتع    وأالمجاملة  الهوى، أو   

ن أجل الدفاع عن الـدين      ابين واجب ديني، م   قرابة أو نحو ذلك؛ فبيان أحوال الرواة وكشف الكذَّ        
فقال في مقدمـة    ة في كتابه؛    وقد ظهرت نزاهة اإلمام الجوزجاني العلمي .(     (اهللا  ة رسول   وسنَّ

 أنفـسها  تاقت ففرقة :الناس من قرِف هذا كتابي على ينقم قد أنه علمت وقد": كتابه أحوال الرجال  
 عليـه  ألقيت فإذا ؛قميصه جيب يسع ما الحديث من أخذهم عند١توطيدها في يسعوا لم مراتب إلى

 أكـشف  أنـي  أيقن بدعة وذو ،نفسه في دوس أن بعد التعليم عن٢يستنكف امتحير بقي ذلك بعض
 حـل  ومـا  لإلسـالم  ٥يأوي ال ،عليه حمل ما لثقل ٤الناب ٣يجعج جيع فأبديها أشياعه كلوم عن

  ...."ويذر يأتي ما يحسن ال وجاهل، أسالفه من بساحته
  اإذ ،وسخط ذلك ارض من استخرته ما بعد ذلك على لي اهللا عزم إذ أبالي ال وكنت ":اوقال أيض 

 رسول على الكذابين نوع ،٦أذب الزيغ أهل وعنها ،أحاول هنبي سنة وعن ،أناضل دينه عن كنت
  ...".كشفأ ) (اهللا دين في الملحدين) ( اهللا
  

 ونراه أيض  ِرهم؛ فمثـال    ا يوثق بعض الرواة مع بيان بدعتهم، أو يضعفهم مع بيان عظـيم قَـد
  :مثل الكوفة محدثي رؤوس هم مذاهبهم الناس يحمد ال الكوفة أهل من قوم وكان: " قوله:األول

  .٧"واألعمش ومنصور اهللا عبد بن عمرو إسحاق أبي

                                                
  ).٦/٤٨٧٧لسان العرب: انظر. (مهدها: ووطَّد له عنده منزلة. أثبته وثقله:   وطَد الشيء ووطَّده- 1
 ).٢٤/٤٣٩ القاموس جواهر من العروس  تاج.(استكبر:  استنكف- 2
 ).١/٦٧كتاب العين . (رفع صوته وصاح:   عج يِعج عجا وعجيجا- 3
 ).٦/٤٥٩١لسان العرب . (وعظم نابها طال حين بذلك سموها المسنة الناقة :وبيوالنَّ ابالنَّ - 4
 ).١/١٥١معجم مقاييس اللغة : انظر. (أي رقّ ورثى له:   أوي- 5
 ).٨/١٧٨كتاب العين : رانظ.(أي يدفع ويمنع:  ذب يذب ذبا- 6
  ).١٠٤، ١٠٣، ١٠٢(، تراجم ٧٩ أحوال الرجال ص - 7



 ٩٧

أسامة وعبد الرحمن وعبد اهللا؛ ضعفاء في الحديث مـن          : بنو زيد بن أسلم    ":قوله :ومثال الثاني 
  .١"بة في دينهم، وال زيغ عن الحق في بدعة ذكرت عنهمرغير ِخ

  . ٢"ا، وكانا شريفينا الحديث جدالقاسم وعبد الرحمن العمريان؛ منكر ":قولهو
  

  :  إذا جهل معناهالتَّعديلن معنى لفظ من ألفاظ الجرح وونراه يسأل ع
 خالـد  بـن  قرة سمعت :قال ،األصمعي حدثنا :يقول معبد بن سليمان سمعت (:قوله: ذلكل  ومثا
  .٣)"الزيادة" :قال " ؟التذريف وما: "لألصمعي قلت ،"فيذر الكلبي أن يرون كانوا: "يقول

  
٢-الد ةقة العلمي :  

ة البالغة، ومـن مظـاهر   قة العلميجال بالد الجوزجاني في نقده للر    إسحاقأبو  اتسم منهج   
يلي  ماةدقته العلمي:  

  
-قل عن العلماءقة في النَّ الد:  

 شأنُه في ذلك شـأن علمـاء الحـديث         –قل  قة في النَّ   الد -رحمه اهللا –توخَّى الجوزجاني   
قولـه  : وظهر ذلك فـي ا؛   وريبه إن لم يكن متيقنً     هظهر شكَ ا، وي فيجزم إذا كان متيقنً   ؛   -أجمعين

 ؛ببغـداد  وأنـا  مات يوم موته حنبل بن ألحمد ذكرت ":ثم أضاف ا،   أنه لم يكن مقنع    عن الواقدي 
  ".٤زمان منذ قال أو ،حين منذ للكتب ظهائر كتبه لتوح فقال

 
-اوي، ووقت الكتابة عنه الدقة في تحديد مكان رؤية الر:  

  ".٥ببغداد عنه كتبنا" :سعيد بن عمر عن  وذلك في قوله
  ".٦ذان، وكتبت عنه سنة ثالثين ومائتينمرأيته به ": وقوله في أصرم بن حوشب

  
  
  

                                                
  ).٢٢١، ٢٢٠، ٢١٩(، تراجم ١٣٢ المصدر السابق ص - 1
 ).٢٢٥، ٢٢٤(، تراجم ١٣٣ المصدر السابق ص - 2
  ).٣٧(، ترجمة ٥٤ المصدر السابق ص - 3
 ).٢٢٨(، ترجمة ٣٥ المصدر السابق ص - 4
 ).٢٩٥( ترجمة ،١٦٥ المصدر السابق ص - 5
  ).٣٧٨(، ترجمة ٢٠٥ المصدر السابق ص - 6



 ٩٨

٣-ة األمانة العلمي:  
             جاني الصدق واألمانة في حكمه على الـروزواة، كان من أبرز سمات منهج إبراهيم الج

      ؛واةوكانت أحكامه صادرة عن علم محيط بالر          ن لـه وجـه      فإذا لم يكن لديه علم، أو لـم يتبـي
  : ة ما يلي ومن مظاهر أمانته العلمي؛د في إعالن ذلك فال يترد؛الصواب

  :د في إعالن ذلك وظهر ذلك في إن لم يكن لديه علم ال يترد-
 ".١ الذي يروي عنه يحيى بن المتوكل أبو عقيل فال نهتدي لهةيهبجهدنا أن نعرف  ":قوله

 ."٢أبو ماجد، غير معروف " :قولهو

  
  :، أو أي عبارة تشعر بعدم التيقن مثلن من الحكم فيعلن ذلك بقوله أظا إن لم يكن متيقنً-

  ."٣ه كان يكون بمكةأبو صيفي، بشر بن ميمون، أظنُّ ":قوله
 

 :ن له وأمثلة ذلكعن أحوال الرجال إذا لم يتبي سؤال األئمة -

 هـو قريـب     : قـال  ،-أي سعيد بن سنان   -ر بن معدان، تضمه إليه؟    يفَع: قلت ليحيى  ":قوله
  ."٤منه

 فإذا  ؛كل كان يأخذ عن غير ثقة     : ة، فقال هر عن إسماعيل بن عياش وبقي     سسألت أبا م   ":قوله
  ".٥أخذت حديثه عن الثقات فهو ثقة

  
  :لةده من ناحية العدابط، وتشدقد من ناحية الض اعتدال الجوزجاني في النَّ-٤

النُّقَّاد  ا تصنيف   نا سابقً بي ـ        إلى متشد عـن   اد ومعتدل ومتساهل، وكان هذا التقـسيم ناتج 
  .٦قدقاد، وتفاوت معلوماتهم، وبناء على منهجهم الذي اتبعوه في النَّاختالف أنظار النُّ
 يبالغ ممن وهو: "دين؛ فقال عنه  المتشدالنُّقَّاد   ضمن    الجوزجاني  الذهبي ف اإلمام وقد صنَّ 

  .٧"الجرح في

                                                
 ).١٣٨(، ترجمة ٩٤ المصدر السابق ص - 1
  ).٦٦(، ترجمة ٦٤ المصدر السابق ص - 2
  ).٢٦٧(، ترجمة ١٥٢ المصدر السابق ص - 3
  ).٣٠٢(، ترجمة ١٦٩ المصدر السابق ص - 4
  ).٣١١(، ترجمة ١٧٣ المصدر السابق ص - 5
  .٤٩١علي بن المديني ومنهجه في نقد الرجال ص اإلمام :  انظر- 6
  .١٩٣  ذكر من يعتمد قوله ص- 7



 ٩٩

وبالنظر والتتبع ألقوال أبي إسحاق الجوزجاني في الرجال، اتضح لي أن منهجه في نقد              
الر        جال يتسم باالعتدال والتوسط في التوثيق من ناحية الض   بط؛ بينما يتـشد وزجـاني فـي    د الج

 عبارته  جال إال أن  حكم على الر   في ال   كبيرةٍ اد بدرجةٍ قَّفهو إن وافق النُّ    التوثيق من ناحية العدالة؛   
   واة فيها نوع فظاظة،   في بيان بدع الر    من خالل مقارنة أقواله بأقوال النُّقَّاد     ا   وقد اتضح ذلك جلي ،

    ا في الدجـاني مـن رجـال        وكذلك سيأتي أيضوزة لمن تكلَّم فيهم أبو إسـحاق الجراسة التطبيقي
  .الصحيحين

  
  :ادقَّ اعتباره لنقد بعض النُّ-٥

النُّقَّـاد  بر بنقد بعض    تَع كان ي  -رحمه اهللا - إسحاق الجوزجاني    الحظ أن اإلمام أبا   من الم 
صريح بذكر أقوالهم، أو يقول سمعتهم يقولون كذا        جال، إما بالتَّ   فيوافقهم في نقدهم للر    ؛من شيوخه 

ح باعتبار هذا القول، أو ينقل أقوالهم دون تعليق وهذا يشعر بميله           ويصر    ح  لهذا القول، وقد يصر
  . بذكر أسماء من ينقل عنهم

ن عند من   هم، وأمر الحارث في حديثه بي     اتُّ ":دانيمقوله في الحارث بن عبد اهللا اله       :فمن األول 
". ١ابينأنه كان يشهد باهللا أن الحارث األعور أحـد الكـذَّ          : "ثم نقل عن الشعبي   ". اهللا قلبه لم يعم   

. يا أبا إسحاق، مثلك يسأل عن ذا؟      "عن عاصم والحارث؟ فقال لي    ٢الت علي سأ: "وقال الجوزجاني 
  ".٣ابالحارث كذَّ

: غال المذهب، منكر الحديث، سمعت أحمد بن حنبل يقـول  ":قوله عن عثمان بن عمير الثقفي    و
  ".٤هو منكر الحديث، وفيه ذاك الداء

  .  "٥به الثوري على سهولتهاب؛ كذَّكذَّ ":قوله عن عثمان البريو
  .٦"فون أحاديثه، فليس بحجة بحالسمعتهم يضع ":قوله عن سعيد بن زيد: ومن الثاني
  . ٧"فون حديثهسمعتهم يضع ":قوله عن يزيد بن أبي زياد :ومن الثالث

  .٨"نون حديثهرأيتهم يوه ":قوله عن سلمة بن وردانو

                                                
 ).١٠(، ترجمة ٤٣ أحوال الرجال ص - 1
  . يقصد ابن المديني- 2
 ).١٠(، ترجمة ٤٦ أحوال الرجال ص - 3
 ).٢٣(، ترجمة ٤٩ المصدر السابق ص - 4
  ).١٥٠(، ترجمة ١٠٠ المصدر السابق ص - 5
  ).٨٣(، ترجمة ١١٤ص  المصدر السابق - 6
  ).١٣٥(، ترجمة ٩٢  المصدر السابق ص - 7
  ).٢٥١(، ترجمة ١٤٥  المصدر السابق ص - 8



 ١٠٠

  .١"نهفوسمعتهم ال يحمدون حديثه، ويضع ":قوله عن إبراهيم بن يزيدو 
  .٢"ون حديثهسمعتهم يذم ":قوله عن عمر بن موسى الوجيهيو 

. ٣"اال يـساوي شـيئً    : "سمعت ابن حنبل يقـول     ":يمقوله عن عمر بن راشد اليما      :ومن الرابع 
  .٤"ال يحل الكتاب عنه: "حمد بن حنبل يقولأسمعت  ":قوله عن إسحاق بن أبي فروةو
  . ٥"حيى بن معين ال يحمد حديثهرأيت ي ":قوله في عثمان بن أبي العاتكةو

  
  : ادقَّ مخالفة الجوزجاني لنقد بعض النُّ-٦

في حكمهم على  النُّقَّاد   سبقه من    نمبعض  وكان أبو إسحاق الجوزجاني رحمه اهللا يخالف        
قَّ على رسوخ قدمه في النَّ على شيء؛ فإنما يدلُّجال، وهذا إن دلَّ  الرجال، كما يـدلُّ د ومعرفة الر 

   : على النحو التاليعلى استقالله الفكري، وظهر ذلك في أكثر من موضع
غير ثقة، فرحم    ":فقال في عبد الكريم بن أبي المخارق       ؛)( مخالفة حكمه لحكم اإلمام مالك       -

فقـد انتقـد    ؛  ٦"ه اغتـر بكـسائه     فوقع على خزقة منكسرة، أظنُّ     ؛ا غاص هناك في المثل    اهللا مالكً 
ـ : "نه بقوله  أبي المخارق، ثم نراه يعتذر ع       ابن  لروايته عن  امالكًالجوزجاني اإلمام    ه اغتـر   أظنُّ

  .٧"بكسائه

                                                
  ).٢٦٣(، ترجمة ١٥٠  المصدر السابق ص - 1
  ).٣١٠(، ترجمة ١٧٣ المصدر السابق ص - 2
  ).١٩٩(، ترجمة ١٢١ المصدر السابق ص - 3
  ).٢٠٧(، ترجمة ١٢٦ المصدر السابق ص - 4
 ).٢٧٩(، ترجمة ١٥٨صدر السابق ص  الم- 5
  ).١٤٤(، ترجمة ٩٧ المصدر السابق ص - 6
 وقد بحثت عن شرح قول اإلمام مالك؛ فلم أجد؛ فاجتهدت في تفسير ذلك بمـساعدة أعـضاء ملتقـى أهـل      - 7

  : الحديث؛ فتوصلنا إلى ما يلي
 فـي  العباسي أحمد بن الرحيم بدع الشيخوذكر  .بمعنى النصل و السنان و رأس الرمحيأتي  :زق في اللغةاالخ

 الحديـد  بـاب  وقصد ندماؤه ومعه يتنزه ايوم خرج أنه يخدمه كان من بعض قال" :اهللا رحمه المعتز ابن أخبار
  ...".الجص على وكتب خزقة فأخذ أيامه آخر ذلك وكان الناعورة وبستان

به اإلمام مالك بالذي يمد يده لكنانته فكأنه ش .ويتوصل من ذلك أن الخزقة تأتي بمعنى الخازق، وهي رأس الرمح
مالك روى عن عبد الكريم واعتمد عليه فإذا ر؛ فاإلمامفإذا بسنان هذا السهم منكس ... ا يرمي بهليخرج منها سهم 

ا  يعتمد على المدنيين ويحسن االنتقاء منهم، فلم       ا إلى أن مالكً    الجوزجاني حوربما لم .  متروك ،هو منكسر الحديث  
 أن نسبة عبد الكريم للعراق هي سـبب قولـه   يبدو ليفالذي م؛ ث عن العراقيين وقع على عبد الكريأن يحد أراد

غـاص  "فمفهوم أن يقول عن مالك المـدني  ين؛ لعله مما يشهد لهذا الظن أنه كان يسرد أحوال البصري          و ،"هناك"
= ، ١/١٦٨ للرافعي الكبير الشرح غريب في المنير المصباح: انظر.(واهللا تعالى أعلم. بالبصرة  أي غاص"هناك



 ١٠١

  
-   وزمخالفة حكم الج   فقال  وري؛  جاني لحكم الص في عقد كنَّ ":رو بن واقد  ما ننكر حديثـه،  ا قديم

      لَّـق  ، ع "اكان يتبع السلطان، وكـان صـدوقً      : "وري؛ فقال وقد سألت عنه محمد بن المبارك الص
جاني على قول الصوزوريالج" :١"وري؟ أحاديثه معضلة مناكيروما أدري ما قال الص .  

  
  : بيانه ما بين الرواة من تقارب-٧

  أنه قد يجمع أكثر من راوٍ      -رحمه اهللا -منهج اإلمام أبي إسحاق الجوزجاني      زات  مميمن  
ـ   في حكم واحد لما بينهم من تقارب في األحوال، وتماثل في           اليـة  واألمثلـة التَّ  . ة الدرجة العلمي

  :تكشف لنا هذا المنهج عنده
  . ٢"-دانيميقصد الحارث بن عبد اهللا اله– وعاصم بن ضمرة قريب منه ":قوله

ا، ه أكف لـسانً   ، على أنَّ  -العطار مزاحم بن  نصر يقصد– منهوإبراهيم بن هراسة قريب      ":قولهو
  . ٣"رية في حديثهوأقل للباطل المزخرف من روايته المختا

، وهـو   -جـوين  بـن  عمـارة  العبدي هارون  أبو يقصد– أبو حفص العبدي قريب منه     ":قولهو
   .٤" فيرفض حديثهما؛صاحبه

  . ٥"كان نحو الحسن بن دينار ": بن مرارةاعةجقوله عن مو
  . ٦"ة، عنده معاضيل ومناكير كثير-ةيعِهيقصد عبد اهللا بن لَ– رشدين بن سعد مشاكل له ":قولهو
  
٨-قدواة في النَّ المقارنة بين الر :  

فضيل أو غير ذلـك،     واة، باستخدام أفعل التَّ   ا أنه يقارن بين الر    منهجه أيض مميزات  ومن  
  : ومن ذلك

مقارنته بين الس٧"وأعظم أطم فيه فاألمر الكلبي وأما":  فقال والكلبي؛ الكبيريد.  

                                                                                                                                          
 معاهـد و، ٤٠٩ ص   الـشافعي  ألفـاظ  غريـب  فـي  الزاهر، و ٢٥/٢٣٧ القاموس جواهر من العروس تاجو= 

  ). www.ahlalhadeeth.com، ورابط ملتقى أهل الحديث هو٢/٤٤ التلخيص شواهد على التنصيص
  ).٢٩٧(، ترجمة ١٦٧ أحوال الرجال ص - 1
  ).١١(، ترجمة ٤٣ المصدر السابق ص - 2
  ).١١٠(، ترجمة ٨٣ المصدر السابق ص - 3
  ).١٤٣(، ترجمة ٩٧ المصدر السابق ص - 4
 ).١٩٥(، ترجمة ١١٩ المصدر السابق ص - 5
 ).١٣٠(، ترجمة ١٥٦ المصدر السابق ص - 6
  ).٣٧(، ترجمة ٥٤:  المصدر السابق ص- 7

http://www.ahlalhadeeth.com


 ١٠٢

٩-واة في الحكم إجماله عدد من الر:  
 وذلك الشتراكهم فـي  ؛ في الحكم أنه يجمل أكثر من راوٍ    -رحمه اهللا –ا  من منهجه أيض  و

  :ومن أمثلة ذلك. نفس الحكم، وفي نفس الدرجة
   .١"ا الحديثا سلمة بن كهيل؛ ذاهبمحمد ويحيى ابنَ ":قوله 
   . ٢"مندل وحبان؛ واهيا الحديث ":قولهو 
  . ٣"؛ غاليان في سوء مذهبهماهاشم بن البريد، وابنه علي بن هاشم ":قولهو
  . ٤"ؤلؤي؛ قد فرغ اهللا منهملأسد بن عمرو، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وال ":قولهو 
زياد بن ميمون، وأبو هرمز، وعبد الحكم الذين يروون عن أنس؛ ال ينبغي أن يـشتغل                 ":قولهو 

  .٥"بحديثهم
  .٦"محمد وأيوب ابنا جابر؛ غير مقنعين ":قولهو 
  . ٧"ا من أهل الثبتف حديثهما، ليسعضالمبارك بن فضالة، والربيع بن صبيح؛ ي: "قوله"  :قولهو 
بـة  رأسامة وعبد الرحمن وعبد اهللا؛ ضعفاء في الحديث من غيـر خِ     : بنو زيد بن أسلم    ":قولهو 

  .٨"في دينهم، وال زيغ عن الحق في بدعة ذكرت عنهم
  . ٩"ا، وكانا شريفينا الحديث جدمنكرالقاسم وعبد الرحمن العمريان ؛  ":قولهو 
  . ١٠"ا الحديثنَصدقة السمين، وصدقة بن يزيد؛ لي ":قولهو
  

  :  واأللقاب والبلدان والوفياتوالمواليخوة سماء واإل بيان الكنى واأل-١٠
 والمـوالي   خـوة واألنـساب   ن الكنى واألسـماء واإل    ا أنه يبي  يض منهجه أ   مميزات ومن

  :جال، واألمثلة على ذلك كثيرة، منها والوفيات أثناء نقده للر والبلدانواألنساب
  

                                                
   ).٦٠(، ترجمة ٦٢ المصدر السابق ص - 1
  ).٨٣(، ترجمة ٧٠ ق ص  المصدر الساب- 2
 ).٨٨(، ترجمة ٧٣  المصدر السابق ص - 3
  ).٩٩، ٩٨، ٩٧، ٩٦(، تراجم ٧٧  المصدر السابق ص - 4
  ).١٥٦، ١٥٥، ١٥٤(، تراجم ١٠٣  المصدر السابق ص - 5
 ).١٦٢، ١٦١(، تراجم ١٠٥  المصدر السابق ص - 6
  ).٢٠٤، ٢٠٣(، تراجم ١٢٣  المصدر السابق ص - 7
  ).٢٢١، ٢٢٠، ٢١٩(، تراجم ١٣٢ لسابق ص  المصدر ا- 8
 ).٢٢٥، ٢٢٤(، تراجم ١٣٣  المصدر السابق ص - 9

 ).٢٨١، ٢٨٠(، ترجمة ١٥٩  المصدر السابق ص - 10



 ١٠٣

  : بيان الكنى. أ 
  .٢"١بيدالنَ عمرو أبو هو حديثه يحمد ال حرب بن بشر" : قوله

  .٤"٣ريزفرات بن السائب؛ ضعيف الحديث، هو أبو المعلى الج ":قولهو 
ـ  ثـم  ةالصمصام بوأ،ضعيف؛شيطان بن ظالم بن مصك بن حسام" :قولهو   بـسهل  بعـد  ىتكنَّ

  .٥"سهل أبو مصك بن حسام يقول الحباب بن زيد،سمعت
  
  :بيان األسماء. ب

  .٦"ارأس البصريين رأي في كان األسود بن بكر :له يقال كان اجيالنَّ عبيدة أبو" : قوله
  . ٧" هو الجراح بن المنهال قد سِكت عن حديثه،أبو العطوف؛ ":قولهو 
  . ٨"حميد، هو حماد بن أبي حميد؛ واهي الحديثمحمد بن أبي  ":قولهو 
  
  : خوةبيان اإل. ج
  .٩"بحال بحجة فليس ؛أحاديثه فونيضع سمعتهم زيد بن حماد أخو زيد بن سعيد ":قوله 
  . ١٠"سندل؛ ساقط، هو أخو حميد بن قيس األعرج: عمير بن قيس الذي يقال له ":قولهو 
  
  :بيان الموالي. د

  .١١"الطريق عن احائد ازائغً كان عفراء بن معاذ مولى مصدع يحيى أبو ":قوله

                                                
 وهـو  ندب إلى النسبة هذه .بواحدة المنقوطة الباء آخرها وفي السكون أو المهملة والدال النون بفتح: بيدالنَ - 1

 ).٥/٤٧٧األنساب  (.دزاأل من حي
 ).١٥١(، ترجمة ١٠١ أحوال الرجال ص- 2
3 - الجواسـم  بكر، ديار من بالد عدة إلى وهي الجزيرة إلى النسبة هذه الراء، وكسر والزاي الجيم بفتح: ريز 

 وآمد العين ورأس والرقة وحران وسنجار الموصل منها بالد وعدة عمر، ابن جزيرة لها يقال واحدة لبلدة خاص
 ).٢/٥٥األنساب (.لهذا الجزيرة لها قيل وإنما والفرات، الدجلة بين بالد هيو فارقين، وميا

 ).٣٢٣(، ترجمة ١٧٩ أحوال الرجال ص- 4
  ).٢٠٠(، ترجمة ١٢١ المصدر السابق ص- 5
 ).١٧٩(، ترجمة ١١٢ المصدر السابق ص- 6
 ).٣١٧(، ترجمة ١٧٦ المصدر السابق ص - 7
  ).٢١٦(، ترجمة ١٣٠ المصدر السابق ص - 8
 ).١٨٣(، ترجمة ١١٤ المصدر السابق ص- 9

 ).٢٦٠(، ترجمة ١٤٩ المصدر السابق ص - 10
 ).٢٤٩(، ترجمة ١٤٤ المصدر السابق ص - 11



 ١٠٤

 يـذكر  من نسمع ولم ،الحديث ضعيف عفان بن عثمان مولى األيلي عمر بن الجبار عبد ":قولهو
  .١"بدعة عنه

  
  :بيان األلقاب. هـ
  .٢"الحديث واهي ؛يلةلَع له يقال بدر بن الربيع" :قوله

  
  :بيان البلدان. و

  .٣" ؛ هو كوفي، وأبوه ال يعرفيحيى بن عبيد اهللا ":قوله
  .٤"امهمأبو بكر الهذلي؛ سلمي، يضعف حديثه، وكان من علماء الناس بأي ":قولهو
  
  :بيان الوفيات. ز

 ،جدته وليست )( بيالنَّ زمان توفيت رومان وأم ":سعد بن اهللا عبد بن الحكمقوله في ترجمة    
  .٥"الوداع حجة مكة يريد )( والنبي ليفةالح بذي أباه ولدت يسمع ابنة أسماء جدته وإنما

  
  :  تفسيره لغريب المعاني أثناء نقده-١١

           جاني تفسيره لغريب المعاني أثناء نقده للروزجـال، ومـن    وقد ورد عن أبي إسحاق الج
  :ذلك
 وسوء عبادته على -صالح بن الحسن أعني- ايِنسح كان ؛إسماعيل بن مالك غسان أبو ": قوله -

  .٦"مذهبه
  

  :قد الجرأة في النَّ-١٢
ار الحـق،   جال هو النصح لإلسالم والمسلمين بـإقر      من نقدهم للر  النُّقَّاد  ال شك أن هدف     
؛ ألنهم لم يقوموا بهذا العمل الجليـل        هم ال يخافون في ذلك لومة الئم      ؛ ف ودفع الزيف عن دين اهللا    

                                                
  ).٢٦٥(، ترجمة ١٥١ المصدر السابق ص - 1
  ).١٨١(، ترجمة ١١ المصدر السابق ص- 2

  ).٢٣١(، ترجمة ١٣٦ المصدر السابق ص -3 
  ).٢٠٢ (، ترجمة١٢٢ المصدر السابق ص - 4
  ).٢٦٦(، ترجمة ١٥٠ص المصدر السابق  - 5
  ).١١١(، ترجمة ٨٣ المصدر السابق ص - 6



 ١٠٥

       جانبين في ذلك كل مؤثرات خارجية      اوي على حقيقته م   إال بدافع ديني يدعوهم إلى بيان منزلة الر
  .من عالقة أو قرابة أو نحو ذلك 

  : وصف الراوي بالكذب إذا ثبت عنده ذلك:ومن مظاهر جرأته في النقد
  : فقد وصف كثيرا من الرواة بالكذب، ومن هؤالء الرواة

  .١"اابكان كذَّ: " قال فيه الجوزجانيمحمد بن الفضل بن عطية؛ -
- والسوزجاني قال فيه ال؛ر الكبييد٢"اب شتامكذَّ: "ج.  
  .٣"ابكذَّ: " قال فيه الجوزجاني بن جبير؛وحكيم -
  .٤"ٍرتَفْاب مكذَّ: "  قال فيه الجوزجانيبن خباب؛ويونس  -
  . ٥"ابكذَّ: " قال فيه الجوزجاني بن يزيد؛وجابر -
  

  : قد تميزه بألفاظ خاصة به في النَّ-١٣
  :وقد قالها الجوزجاني في. "نمتلوغ اهللا منه، فرغ منه، غير مقنع، قد فر: "ومن هذه األلفاظ

-      أسد بن عمرو أبي المنذر الب لي، ويعقوب بن إبراهيم، أبي يوسف القاضـي، ومحمـد بـن            ج
  . ٦" قد فرغ اهللا منهم: "نيفة؛ فقد قال فيهم الجوزجانيالحسن صاحب اإلمام أبي ح

   .٧"دهر منذ منه فرغ قد" :جانيوز فيه الج؛ فقد قالسليمان بن حفص عمر يأب -
  .٨"ثه فال ينبعثساقط متلون، ترك حدي: "فيه؛ فقال انيميحيى بن عبد الحميد الِح -
  

١٤-قدل أثناء النَّ يبين طرق التحم :  
 إسـحاق  أبـو  كـان  :يقول حنبل ابن سمعت: " قوله في أبي إسحاق السبيعي     :ومثال ذلك 

 إال الحارث من يسمع لم" :ويقولون :جانيوأضاف الجوز  ".إليه حديثه قعفو ؛الحارث امرأة تزوج

                                                
  ).٣٧٢(، ترجمة ٢٠٢ المصدر السابق ص - 1
  ).٢٠(، ترجمة ٤٨ المصدر السابق ص - 2
 ).٢١(، ترجمة ٤٨ المصدر السابق ص - 3
  ).٢٢(، ترجمة ٤٨ المصدر السابق ص - 4
  ).٢٨(مة ، ترج٥٠ المصدر السابق ص - 5
  ).٩٩، ٩٨، ٩٧، ٩٦(، تراجم ٧٧-٧٦ المصدر السابق ص - 6
  ).١٧٤(، ترجمة ١١٠ المصدر السابق ص - 7
  ).١١٥(، ترجمة ٨٥ المصدر السابق ص - 8



 ١٠٦

 الجوزجاني أن رواية أبي إسحاق السبيعي عن الحارث هي          بين المثال    هذا ففي؛  ١"أربعة أو ثالثة
  . ادةجرواية ِو

 بـن  أحمـد  وسمعت ،٢فيحص هو :يقول أيوب كان ":رومع بن السِخوكذلك قوله في    
  .٣"كتاب :يقال علي عن وروايته ، -هو ابن أبي طالب – علي شرط من كان :ليقو حنبل

  
  :  يستخدم أسلوب اإلقناع العقلي بالتحليل واالستنتاج العلمي-١٥

  منه قريب عندي ضمرة بن وعاصم" :ضمرة بن عاصما في قوله عن     وظهر ذلك جلي-
 حـديث  فضل نعرف كنا" :قال يانسف عن حكي كان وإن ،-يقصد الحارث بن عبد اهللا الهمداني     

 عـشرة  سـت ) ( النبـي  تطوع في احديثً إسحاق أبو عنه روى ،"الحارث حديث على عاصم
 عنـد  المغـرب  قبل من كهيئتها المشرق قبل من الشمس ارتفعت إذا حتى يمهل كان أنه": ركعة

 كهيئتهـا  المشرق قبل من وكانت ،الشمس ارتفعت إذا حتى يمهل ثم ،ركعتين فصلى قام ؛العصر
 أربع صلى الشمس زالت إذا حتى يمهل ثم ،ركعات أربع فصلى قام الظهر عند المغرب قبل من

 سـت  فهذه ركعات أربع العصر قبل يصلي ثم ،ركعتين الظهر بعد يصلي ثم ،الظهر قبل ركعات
  .٤"ركعة عشرة

 مـن  حـدٍ أل ينبغـي  كان أما اهللا لعباد فيا ":ق أبو إسحاق الجوزجاني على ذلك قائالً      علّ
 عائـشة  عن والحكاية ،دهرهم في معه هم إذ ؛الركعات هذه يحكي وأزواجه )( بيالنَّ أصحاب

 من ةوالعام ،ركعات عشر )(عمر وابن ،ةنَّالس من ركعة عشرة ياالثنت في )عنها اهللا رضي(
ركعات عرفوا قد اهللا شاء من أو ةاألم قـال  فإن ؛هاربالنَّ هاومن يلباللَّ منها ،عشرة ياالثنت ةنَّالس 
 مـن  بالكلمـة  فيتكلم يجلس )( بيالنَّ كان صدقت :قيل ؟واحد إال يروه لم حديث من كم :قائل

 يداوم كان :عاصم قال كما ركعات وهذه رجل عنه فيحفظها ؛دهره آخر لها يعود ال لعله الحكمة
  .٥يشتبهان فال عليها

                                                
  ).١٠(، ترجمة ٤٣ المصدر السابق ص - 1
2 - ِفيحالعامة وقول. المشايخ دون منها العلم يأخذ ومعناه بفتحتين :ص فيحإلى والنسبة لحن،: -ينبضمت- ص 

 غريـب المصباح المنيـر فـي      : انظر. (يكفي والواحد الجنس على الداللة الغرض ألن الواحد، إلى نسبة الجمع
  ).١/٣٣٤ للرافعي الكبير الشرح

  ).١٨٨( ، ترجمة١١٦ أحوال الرجال ص - 3
يمـا يـستحب مـن التطـوع        ما جاء ف  : إقامة الصالة والسنة فيها، باب    :  في سننه، كتاب   ماجه أخرجه ابن    - 4

  ).١١٥١(، ح٢/٣٤٧بالنهار
  ).١١(، ترجمة ٤٥-٤٤ أحوال الرجال ص - 5



 ١٠٧

 وقال أيضاهللا عبـد  حدثني ":أضـاف ثم . "كذاب هلجا ":م بن عبد اهللا بن سعدكَا في الح 
؛ "رومان أم جدته عن القاسم سمع ،اهللا عبد بن الحكم حدثني ،حمزة بن يحيى حدثني ،يوسف بنا

 أسماء جدته ماوإنَّ ،جدته وليست )( بيالنَّ زمان توفيت رومان وأم" :ق على ما سبق بقوله    فعلّ
 الحكـم  وأمر": ثم أضاف  ".الوداع حجة مكة يدير )( والنبي الحليفة بذي أباه ولدت يسمع ابنة

ـ  يقول حنبل ابن سمع من حدثني لقد حتى الحديث أهل عند ذاك من أوضح ـ الح حـديث  ِقألْ  مكَ
  .١"الدجلة في فروة أبي بن وإسحاق ليياَأل

 ـ  عـن  روى فرقـد " : سمعت أحمد يقول:ا في فرقد  وقال أيض مـ  و."منكـرات  ةر ق علَّ
 بكر أبي عن أحاديث ةرم عن عنده صار كيف كوفي ،أحمد وصدق ":ئالًالجوزجاني على ذلك قا   

  .٢"الكوفة أهل من أحد منها شيء في يشركه لم مرفوعة الصديق
  

١٦-الحكم على الر ندجال أثناء سرد الس:  
  وزابـن  يعنـي - اهللا عبد سمعت قال الحسن بن علي حدثني وقد" :جانيقال إبراهيم الج 

 بـن  محمـد  حمـزة  ألبي فذكرته :علي قال ،"رباألثَ فعليك بالقضاء ابتليتَ إذا" :يقول -المبارك
فقد حكم أبو إسحاق    ؛  ٣..."؟األثر ما تدري هل فقال ،-به بأس ال- ورم أهل من السكري ميمون

  . ماٍرثَ َأ وذلك أثناء سرده لسنِد،"ال بأس به": الجوزجاني على محمد بن ميمون السكري بأنه
 وزا وقال الجحدثنا ":جاني أيض الحرافـضي  ،أعـين  بن الملك عبد ثنا ،سفيان ثنا ،يديم 

؛ فقد  ٤"سوء رأي على كان أغالهم رانمح. رارةوز ،الملك وعبد ،رانمح :إخوة وهم عندنا كان
رارة أثناء سرده لهذا السجاني على عبد الملك بن زوزندحكم أبو إسحاق الج.  

  
١٧-ه أو بتالميذه أو بأصحابهوخف الراوي بشي يعر:  

 ظهر منـه  ؛فة عن هشام بن عروةإسماعيل بن عياش الذي كان روى بالكو    ": قوله فيكما  وذلك  
  .٥"الكذبعلى 

 ال ينبغي أن يـشتغل  ؛زياد بن ميمون، وأبو هرمز، وعبد الحكيم الذين يروون عن أنس  ":قولهو 
  .٦"بحديثهم

                                                
 ).٢٦٦(، ترجمة ١٥١ المصدر السابق ص - 1
  ).١٥٣(، ترجمة ١٦٢ المصدر السابق ص- 2
  .٢١٠ المصدر السابق ص- 3
  ).٨١( ، ترجمة ٦٩ المصدر السابق ص - 4
 ).٣١١(، ترجمة ٨٤ المصدر السابق ص- 5
  ).١٥٦، ١٥٥، ١٥٤(، تراجم ١٠٣ المصدر السابق ص- 6



 ١٠٨

    وزف الجابقين عرف إسماعيل بشيخه هشام،       ففي المثالين السواة بشيوخهم؛ فعرجاني الر
  .وعرف زياد وأبو هرمز وعبد الحكيم بشيخهم أنس رضي اهللا عنهم

 أحاديثه واهية ال تـشبه أحاديـث        ؛سعد بن سنان الذي روى عنه يزيد بن أبي حبيب          ":قولهو -
  . وفي هذا المثال نجده يعرف الراوي بتلميذه.١"الناس عن أنس

 وهنا يعرف الراوي    .٢" يتَأنَّى في حديثه   ؛ صاحب إسماعيل بن عياش    عبد اهللا بن دينار    ":لهقوو -
  .بصاحبه

 
:٣ يخالف منهج العلماء في ترتيب التراجم-١٨  

 ثم ،جال لرواة الحديث أنهم يترجمون للرنالمشهور عن علماء الحديث عندما يترجمو        
؛ فهو يترجم للنِّساء أثناء ا آخرجاني اتبع منهجكن الجوزساء في آخر التراجم؛ ليتبعون النِّ

.جال حسب حروف المعجمللر تراجمه  

: ومثال ذلك  
.٤ترجمته ألم عبد اهللا ابنة خالد بن معدان أثناء تراجم الرجال  

 
:قد المقيدنقد المطلق والنَّ الَّ-١٩  
وزجاني في الرجال أن يتبيالنَّن من دراسة أقوال أبي إسحاق الجينقسم الًعِديا وتقد عنده جرح 

:إلى قسمين رئيسين  
 عام مطلق، وهذا االستعمال  بوصٍفالًعِديا وتاوي جرح يحكم على الروهو أنالنقد المطلق، . أ

.امن األثبات، ضعيف، ضعيف األمر جدثقة، : هو الغالب في نقده كأن يقول  
:مثل. دا بجانب معينياوي مقوهو أن يحكم على الرالنقد المقيد، . ب  

-د بأشخاص معينين النقد المقي:  
قبة بن خالد موسى بن محمد بن إبراهيم، ينكر األئمة أحاديثه التي يرويها عنه عُ": وذلك في قوله

. ٥"وغيره  
عبد اهللا بن عبد العزيز اللَّ ":اوقوله أيض٦"ثي، يروي عن الزهري مناكيري .  

                                                
  ).٢٧٢(، ترجمة ١٥٤ المصدر السابق ص- 1
  ).٣١٣(، ترجمة ١٧٥ المصدر السابق ص- 2
  . قد ال يكون هذا منهج في النَّقد لكنه منهج في التَّصنيف- 3
  .-حسب بحثي-نيوهي المرأة الوحيدة التي حكم عليها الجوزجا). ٣٠٠(، ترجمة ١٦٨ المصدر السابق ص- 4
  ).٢١٤(، ترجمة ١٢٩ المصدر السابق ص - 5
  ).٢١٧(، ترجمة ١٣٠ المصدر السابق ص - 6



 ١٠٩

:ط عمن سمع بعده تمييز من سمع قبل االختال-٢٠  
 ،القديم وسماعه هنِّلسِ مقبول عنه ذئب أبي ابن فحديث ؛اأخير تغير التوأمة مولى صالح": قوله
.١"رالتغي بعد هفجالس الثوري وأما  

 
٢١-ة استعماله األساليب البالغي:  

:ومن أمثلة ذلك ما يلي  
.٢"من رأي البصرة والكوفةعوف بن أبي جميلة األعرابي يتناول بيمينه ويساره ":  قوله-  

.ي عن اتهامه بالقدر والتشيعوهو بذلك يكنِّ  
فلم : "ونقل عنه ابن عدي .٤"، غير مقنع، ألنه برك فلم ينبعث٣انيرأبو قتادة الح ": قوله-

.٥"ينبض  
.وفي ذلك كناية عن ترك حديثه، وعدم األخذ به؛ فبرك حديثه عنده ولم يتحرك إلى غيره  
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  ).٣٢٥(، ترجمة ١٨٠ أحوال الرجال ص - 4
  .٤/١٩٣ الكامل في ضعفاء الرجال - 5



 ١١٠

  المطلب الرابع
وزقَّجاني بين النُّرتبة الجواةاد وأثر بدعته في حكمه على الر.  

 
واة اني، وكذلك سبر أقواله في الرأبي إسحاق الجوزجمن خالل دراسة أقوال العلماء في        

رح والتَّعديل؛ فهو ناقد يتكلَّم في كثيٍرن لييتبيهبد من علماء الجِمن الرواة؛ لكني  َّأنه إمام ج 
موا ببدعة، سواء ثبتت هذه البدعة عليهم أم من الرواة؛ الذين رأجده يتكلَّم في طائفة مخصوصة 

.لم تثبت  
جال من ي أرى أنه من األئمة المعتدلين في الحكم على الرنِّإساهل؛ فد والتَّسبة للتشدوبالنِّ       

ه يبالغ قاد في الحكم على الرواة بدرجة كبيرة؛ إال أنَّ يوافق النَُّّ-رحمه اهللا–بط؛ فكان ناحية الض
في عبارات الجاويرح من جهة بدعة الر.  

       وأمنتا عن أثر بدعته في حكمه على الرواة؛ فقد بيالج سابقًا أن جاني فيه قليُلوزٍب نص 
 .ب منها أشياء قد ال تعجبهفيكتس ؛ فالبيئة تؤثر على اإلنسان وهو ال يدري؛امه الشَّاكم سكنحِب

لكن ميله إلى النَّصب لم يكن حاجزا له عن قول الحق في الرواة جرحا وتعديالً؛ فكَم من راوٍ 
جاني أنه صدوق في الروزن الجع بيوايةغاٍل في التشيصب لم يؤثر  ميله إلى النَّ، والذي أراه أن

 ؛لى الرجال من ناحية ضبطهم، أما من ناحية رميهم بالبدعة في الحكم ع أو بعيٍدعليه من قريٍب
في صحما يذكره الج جانيوزفهو ؛ عليهمه تجاوز في الحطِّواة، ولكنَّ من البدعة عن كثير من الر 

.يتشدد ويغلظ القول فيهم، ولم يفرق بين تشيع غاٍل وغير غاٍل  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١١١

 الفصل الثاني
ةدراسة تطبيقيعلى م تكلَّن وزا وتعديالًجانيم فيهم الججرح   

حيحينمن رجال الص  
  

ـ  م فيهم أبو إسحاق الجوز    الذين تكلَّ جال  الر(  (سأدرس في هذا الفصل بمشيئة اهللا      ا جاني جرح
ـ   هما، وروى لهم البخاري أو مسلم في صحيحي   الًعِديوت ا أو فـي   سواء فـي األصـول أو مقرونً

  .واهدالشَّ
  ث األولالمبح

  حا وتعديالًر جلجوزجاني تكلم فيه انمدراسة تطبيقية على 
  وروى له البخاري ومسلم

  
ا جاني جرح م فيهم أبو إسحاق الجوز    الذين تكلَّ الرجال   ) ( بمشيئة اهللا  لمبحثسأدرس في هذا ا   و
ن الهـروي   إبـراهيم بـن طَهمـا     ": هما، وهـم  مسلم في صحيحي  و، وروى لهم البخاري     الًعِديوت

خالد بـن مخلـد   وحسان بن عطية المحاِربي،  وإبراهيم بن نافع المخزومي المكي،      والخُراساني،  
زبيد بن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو بـن          وداود بن الحصين القرشي األموي،      والقَطَواني،  

 أشْـوع   وسعيد بن أبي عروبة، وسعيد بن عمرو بـن        زكريا بن إسحاق المكي،     وكعب اإليامي،   
الهمداني، وسعيد بن كثير بن عفَير، وسليمان بن ِمهران األعمش، وسيف بن أبي سليمان، صالح               
بن صالح بن حي، وعبد اهللا بن أبي نَِجيح، وعبد الملك بن أعين الكوفي، وعبيد اهللا بن موسـى                   

اِدعي، وعمرو بن    زائدة الهمداني الو   بن أبي المختار، وعدي بن ثابت اَألنْصاري، وعمر بن أبي         
أبي عمرو ميسرة مولى المطلب، وعوف بن أبي جميلة األعرابي، والفضل بن دكَين بن حمـاد                
بن زهير المالئي، وقتادة بن ِدعامة، ومالك بن إسماعيل بن زياد بن درهم الكوفي، ومحمد بـن                 

 الضبي، ومنصور بن    عمرو بن علْقَمة بن وقاص اللَّيثي، ومحمد بن فُضيل بن غَزوان بن جرير            
 ".المعتمر بن عتَّاب بن عبد اهللا بن ربيعة، ووهب بن منَبه

  .وسأبدأ بإذن اهللا تعالى بدراسة الرجال السابقة أسماؤهم بالتفصيل
  



 ١١٢

 وسكن نيسابور وقدم    ١ولد بهراة .  بن شعبة، أبو سعيد الهروي الخُراساني      طَهمان إبراهيم بن    -١
 وزجـاني    . ٢ها ثم سكن مكة حتى مات بها      ث ب بغداد وحديرمـى  فاضـالً  كـان " :قال فيـه الج 

  .٣"باإلرجاء
:  أيـضا ، وقـال ٤"كان إبراهيم بن طَهمان ثبتًا فـي الحـديث  : "قال ابن المبارك  :أقوال المعدلين 

 على أن حفظه كـان فيـه شـيء       وهذا يدلُّ :  علّق ابن رجب على ذلك بقوله      .٥"صحيح الحديث "
، وقال إسحاق   ٨"ثقة: "، وفي موضع آخر قال    ٧"ال بأس به  : "ِقل عن يحيى بن معين قوله     نُ، و ٦عنده

واية، كثير السماع، ما كان بخُراسان أكثر حـديثًا منـه       صحيح الحديث، حسن الر   : "٩بن راهويه ا
، وقـال  ١٢"ثقة في الحـديث  : "، وفي موضع آخر قال    ١١"صدوق اللهجة : "، وقال أحمد  ١٠"وهو ثقة 
: ، وقال أبـو داود    ١٣"إبراهيم بن طَهمان هو صحيح الحديث مقاِرب      : "معت أحمد قال  س: أبو داود 

كـان  : "، وقال عثمان بن سعيد الدارمي١٥"صدوق حسن الحديث: " الرازي ، وقال أبو حاتم   ١٤"ثقة"
ال بـأس   : "، وقال الِعجلي  ١٦"قونهثقة في الحديث لم يزل األئمة يشتهون حديثه ويرغبون فيه ويوثِّ          

ثقة حسن الحديث، حبب اهللا حديثـه إلـى النـاس، جيـد             : "قال صالح بن محمد الحافظ    و ،١٧"به
                                                

1 -  ـا    – راسانخُ مدن أمهات من مشهورة عظيمة مدينة ،بالفتح :راةهمعجـم البلـدان    . (-أي بالد الهند حالي
٥/٣٩٦.( 

، ٢/١٠٧، والجـرح والتَّعـديل   ٤/٣٥٤" رواية الـدوري "يحيى بن معين وكتابه التاريخ    :  ترجمته في   انظر - 2
 .١/١١٢ التهذيب تهذيب، و٧/٣٧٨وسير أعالم النبالء ،  ٢/١٠٨وتهذيب الكمال

  ).٣٨٨(، ترجمة٢٠٨ أحوال الرجال ص - 3
  .٢/٢١٩ سنن الدارقطني - 4
  .٢/١٠٧ الجرح والتَّعديل - 5
  . بتصرف٢/٢١١لل الترمذي  شرح ع- 6
 .٢/١٠٧ الجرح والتَّعديل - 7
  .٤/٣٥٤" رواية الدوري" يحيى بن معين وكتابه التاريخ - 8
9 - )بوهي :كزبألن ، -الياء وفتح الواو بسكون :ويقال- الكلمة، في األصل هو هذا ،)ري  يكرهـون  ثينالمحـد 

  ).٣٦/٣٥٢ القاموس جواهر من العروس  تاج(."هويهرا" :هيوراه في قالوا كما وهذا ه،يو :قول
  .٢/١٠٨ تهذيب الكمال- 10
  .١/١١٢ تهذيب التهذيب - 11
  .٢/١٠٧ الجرح والتَّعديل - 12
  .٣٥٩ سؤاالت أبي داود ألحمد ص - 13
  .٢/١٠٨ تهذيب الكمال- 14
  .٢/١٠٧ الجرح والتَّعديل - 15
  .٢/١٠٨ تهذيب الكمال- 16
  .١/١٤١للعجلي معرفة الثقات  معرفة - 17



 ١١٣

سألت الدارقطني عن إبراهيم بن طَهمان؛      : "لمي، وقال الس  ٢، وذكره ابن ِحبان في الثقات     ١"الرواية
ـ  ٤وذكره ابن شاهين في الثقات     ،٣"م فيه بسبب اإلرجاء   ثقة وإنما تكلِّ  : "فقال وزي، وقال ابـن الج :

: ، وقـال أيـضا    ٧"ثقة: "، وقال في موضع آخر    ٦"من أئمة اإلسالم  : "، وقال الذهبي  ٥"رجل صالح "
"    ار الموصلي وحده        صدوق مشهور، وثقه جماعة وضعثقة : "، وقال ٨"فه محمد بن عبد اهللا بن عم

وقال في موضـع    ،  ١١"ثقة: "، وقال ابن حجر   ١٠"ثقة متقن من رجال الصحيحين    : "، وقال ٩"مشهور
  .١٢"أحد األئمة: "خرآ

م يرجون ألهل الكبـائر     كان مرجًئا، وكان إرجاؤهم أنه    : "قال سفيان بن عيينة    :أقوال المجرحين 
 ا على الخوارج وغيرهم الذين يكفرون الناس بالذنوب، وكانوا يرجئون وال يكفـرون             الغفران رد

 الح بن محمـد الحـافظ     ، وقال ص  ١٤"كان يرى اإلرجاء  " : بن حنبل  أحمداإلمام  قال  و ،١٣"بالذنوب
إبراهيم بـن   : " الموصلي ، وقال ابن عمار   ١٥"ا إلى اإلرجاء في اإليمان    يميل شيئً : ")صالح جزرة (

كـان يغلـو فـي    : "عفاء، وقالقيلي في الض ، وذكره الع  ١٦"طَهمان ضعيف مضطرب في الحديث    
لت لمحمـد بـن يحيـى    ق: "١٨النَّيسابوري أبو بكر قال : الدارقطنيأبو الحسن  ، وقال   ١٧"اإلرجاء

                                                
 .٢/١٠٨ تهذيب الكمال- 1
  .٦/٢٧ الثقات البن ِحبان - 2
  .١/٢ سؤاالت السلمي للدارقطني - 3
  .٣٢ تاريخ أسماء الثقات البن شاهين ص - 4
  .١/٣٦ الضعفاء والمتروكين البن الجوزي - 5
  .١/٢١٤ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستَّة - 6
  .١/١٥٨ل  ميزان االعتدا- 7
  .٣١ ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق ص- 8
 .١/١٧ المغني في الضعفاء - 9

  .٣٥ الرواة الثقات المتكلم فيهم بما ال يوجب ردهم ص- 10
  .١٠٩ تقريب التهذيب ص- 11
 .١/٣٨٨ فتح الباري - 12
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، وميـزان  ١/٣٦الضعفاء والمتروكين البن الجوزي : ، وانظر٤٩  تاريخ أسماء الضعفاء البن شاهين ص     - 16

 .١/١٥٨االعتندال
  .١/٦٦ الضعفاء الكبير للعقيلي - 17
  بن عثمان المؤمنين أمير مولى يسابوري،النَّ ميمون، بن واصل بن زياد بن محمد بن اهللا عبد بكر أبو: هو - 18

 ).١٥/٦٦سير أعالم النبالء : انظر. (هـ٣٢٤هـ، وتوفي سنة ٢٣٨، ولد سنة يمواأل عفان،



 ١١٤

أمره مشْتَِبه؛ له مـدخل     : "انبوقال ابن حِ   ،"٢ال: إبراهيم بن طَهمان يحتج بحديثه؟؛ فقال     : ١الذُّهِلي
في الثقات ومدخل في الضعفاء، وقد روى أحاديث مستقيمة تشبه أحاديث األثبات، وقد تفرد عـن   

يغـرب وتكلـم فيـه      : "ل ابن حجـر   وقا ،٤"فيه إرجاء : " وقال الذهبي  ،٣"الثقات بأشياء معضالت  
  .٥"رجع عنه: "لإلرجاء، ويقال

  
 :فيـه  عمار بنا قول له ذكر لما جزرة صالح قال فقدم فيه لإلرجاء؛    ثقة تكلِّ  :خالصة القول فيه  

 بـن  محمد عن طَهمان بن إبراهيم عن عمران بن المعافى رواية من حديث عمار البن وقع إنما"
 ؛إبـراهيم  دون من فيه غلط وهذا" :صالح قال ،جمعت جمعة أول في) ( هريرة أبي عن زياد
 تـصنيفه  في هو وكذا ،الصواب وهو) ( عباس بنا عن جمرة أبي عن عنه رووه جماعة ألن

  .٦"إبراهيم حديث يعرف ال عمار بناو
فهذا رجـل   " :الذهبي وقال   ،٧أنه رجع عنه  :  ابن حجر   فقد قال  ؛وأما عن بدعة اإلرجاء   

راسان أخطأ في مسألة فكان ماذا أفَِبمجرد اإلرجاء يـضعف حـديث الثقـة              لقدر بخُ عالم كبير ا  
في بيان بدعتـه؛    النُّقَّاد  قد وافق الجوزجاني    و. ٨"ويهدر؛ فقد كان من هو أكبر من إبراهيم مرجًئا        

  .صيغة صريحة في التَّوثيقبينما لم يبين درجة ضبطه، وإنما بين أنه فاضل وهذه ليست 
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 ١١٥

ـ ١٦٠توفي في حـدود سـنة     .  المخزومي المكي، أبو إسحاق     إبراهيم بن نافع   -٢ أورده . ١هـ
  .٢رمي بالقدرالجوزجاني ضمن من 

: وقال سفيان بـن عيينـة      ،٣"كان أوثق شيخ بمكة   : "قال عبد الرحمن بن مهدي     :أقوال المعدلين 
: وقال يعقوب بن شـيبة  ،٦"ثقة ":، وقال أحمد بن حنبل٥"ثقة: "، وقال يحيى بن معين٤"اكان حافظً "
، وذكره ابـن    ٩"ثقة: "، وقال النَّسائي  ٨"اكان إبراهيم حافظً  : "وقال البخاري ،  ٧"يهِروكان أحمد يطْ  "

: ، وقال الذهبي  ١١، وذكره ابن شاهين في الثقات     ١٠"ال بأس به  : "ِحبان في الثقات، وقال الدارقطني    
  .١٤"ثقة: " في اللسان، وقال١٣"ثقة حافظ: "، وقال ابن حجر١٢"ثقة ثبت"

كان إبراهيم يقـول    : "نقل ابن حجر عن مسند يعقوب بن شيبة عن وِكيع قوله           :أقوال المجرحين 
  .كان رأيهم القدر: "-وعد جماعة معه-، وقال فيه أحمد١٥"بالقدر

؛ في بيان بدعته التي رِمي بهـا      النُّقَّاد  وقد وافق الجوزجاني     .ثقة رمي القدر   :خالصة القول فيه  
  .بينما لم يحكم عليه من ناحية الضبط
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 ١١٦

 موالهم، الشامي الدمشقي، أبو بكر الفقيه، من أهل الساحل مـن        ١ المحاِربي  حسان بن عطية   -٣
كـان ممـن يتـوهم عليـه      ":قال فيه الجوزجاني. ٢هـ١٢٠أهل بيروت من الفرس، توفي بعد    

  .٣"القدر
 وقال يحيـى بـن   ،٤"أحدا أشد اجتهادا وال أعمل منه     ما أدركت   : "قال اَألوزاِعي  :أقوال المعدلين 

: ، وقـال الِعجلـي    ٧"ثقة مقارب الحديث  : "، وقال في موضع آخر    ٦"ثقة:"، وقال أحمد  ٥"ثقة: "معين
، وقـال فـي   ٩"من أهل الشام، من أفاضـل أهـل زمانـه    : "، ووثقه ابن ِحبان وقال    ٨"شامي ثقة "

من ثقات التـابعين  : "، وقال الذهبي١٠"نًا وفضالً وخيرامن أفاضل أهل زمانه ثقةً وإتقا     " :المشاهير
، وقال في موضع    ١٢"من ثقات التابعين  : "، وقال ابن حجر   ١١"ومشاهيرهم، قد اتُّهم بالقدر فيما قيل     

  .١٣"ثقة فقيه عابد: "آخر
  قال ابن أبي خَيثَمة عن يحيى بن، و١٤"رمي بالقدر: "قال سعيد بن عبد العزيز :أقوال المجرحين

ما بقي من القَدِرية إال اثنـان، أحـدهما         : " الفسوي  بن سفيان  يعقوب، وقال   ١٥"اكان قدري : "نمعي
   .١٨"رمي بالقدر: "وقال ابن حجر، ١٧"قد اتُّهم بالقدر فيما قيل: "وقال الذهبي، ١٦"حسان بن عطية
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 ١١٧

كـم  ؛ فقـد وافـق ح  ١"لعلـه رجـع وتـاب   : "وقال الذهبي .ثقة رِمي بالقدر :خالصة القول فيه  
  .ه بالبدعة؛ بينما لم يبين درجة ضبطهفي رميالنُّقَّاد الجوزجاني حكم سائر 

إنما : "، كوفي البجلي موالهم، كان يكره أن يقال له القَطَواني ويقول           خالد بن مخلد القَطَواني    -٤
  .٣"بهمذه بسوء امعلنً اامشتَّ كان ":قال فيه الجوزجاني. ٢هـ٢١٣توفي سنة ". قَطَوان بقَّال

، ونقـل ابـن     ٥"يكتب حديثه : "، وقال أبو حاتم   ٤"ما به بأس  : "قال يحيى بن معين   : أقوال المعدلين 
، ٧"صـدوق :"، وقال أبو عبيد اآلجري سئل عنه أبو داود؛ فقال         ٦"وال يحتج به  : "حجر عنه بزيادة  

هو عندي  : " عِدي ، وقال ابن  ٩"، وكان كثير الحديث   ثقة: "، وقال الِعجلي  ٨"ثقة: "وقال صالح جزرة  
، وذكره ابن شـاهين  ١١"هو عندنا في عداد أهل الصدق: "، وقال األزِدي١٠"ن شاء اهللا ال بأس به     إ

، وقـال فـي     ١٣"صـدوق شيخ البخاري، شيعي    : "، وقال الذهبي  ١٢"ثقة صدوق : "في الثقات وقال  
  .١٥"صدوق: "، وقال ابن حجر١٤"ن شاء اهللاصدوق إ: "موضع آخر

، وقـال   ١٦"منكر الحديث، مفرط في التشيع كتبوا عنه ضرورة       : "ل ابن سعد  قا: أقوال المجرحين 
، وقـال   ١٨"يتشيع" :وقال أبو عبيد اآلجري سئل عنه أبو داود؛ فقال         ،١٧"له أحاديث مناكير  : "أحمد
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 ١١٨

كـان  : "، وقال صالح جزرة٢"وال يحتج به: "، ونقل ابن حجر عنه بزيادة  ١"يكتب حديثه : "أبو حاتم 
وسـاق   ،٥وذكره العقيلي في الضعفاء    ،٤"فيه قليل تشيع  : "، وقال الِعجلي  ٣"لغلو في التشيع  متَّهما با 

لم أجد في حديثه أنكر ممن ذكرته، ولعله توهم منـه       : "، وقال ٦ابن عِدي له عشرة أحاديث منكرة     
ـ       ٨"في حديثه بعض المناكير   : "وقال األزِدي  ،٧"أو حمالً على حفظه    ي ، وذكره ابـن الجـوزي ف
القَطَواني يؤخـذ عنـه مـشْيخة       : "١٠، ونقل ابن رجب الحنبلي عن الغَلَّابي      ٩الضعفاء والمتروكين 

 حديثـه  إال عنه يؤخذ ال أنه بهذا ويعني: "وشرح قوله ابن رجب بقوله،  ١١"المدينة وابن بالل فقط   
ع، ولـه   يتـشي : " وقال ابن حجر   ،١٢"بالذكر أفرده لكنه منهم، بالل بن وسليمان المدينة، أهل عن

  .١٣"أفراد
: يخين له فقد قال ابن حجـر       وأما عن رواية الشَّ    صدوق يتشيع، وله مناكير؛    :خالصة القول فيه  

وأما التشيع فقد قدمنا أنه إذا كان ثبت األخذ واألداء ال يضره السيما ولم يكن داعية إلى رأيـه،                   "
ردها في كامله وليس فيها شـيء ممـا   وأما المناكير فقد تتبعها أبو أحمد ابن عِدي من حديثه وأو   

ن حاله مـن    في بيان بدعته، بينما لم يبي     النُّقَّاد  ؛ فقد وافق حكم الجوزجاني      ١٤"أخرجه له البخاري  
بطناحية الض.  
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 ١١٩

قال . ٢، مات قبل المائة     علي ١ الهجري البصري، تابعي، كان في شُرط       ِخالس بن عمرو   -٥
 :يقـول  حنبل بن أحمد وسمعت .فيحص هو :يقول أيوب كان عمرو بن السِخ" :فيه الجوزجاني 

  .٣"كتاب :يقال  علي عن وروايته ، علي طرشُ من كان
، وقـال   ٤"ث عنها كان قديما كثير الحديث، وكانت له صحيفة يحد       : "قال ابن سعد  : أقوال المعدلين 

 فلم أر به بأسا، وأما مـا   ما روى عن غير علي: "، وقال٦"ثقة: "، وقال أحمد ٥"ثقة: "ابن معين 
، وقـال ابـن     ٩"ثقة ثقة : "، وقال أبو داود   ٨"ثقة: "وقال الِعجلي  ،٧"روى عن علي فليس هي عندي     

ِديا  ١٠"ولِخالس هذا أحاديث صالحة   : "عوقال أيض ،" :  بعام ا  ولم أروقال الذهبي  ١١"ة حديثه بأس ، :
، وقـال ابـن     ١٤"صـدوق : " موضع ثالث  ، وقال في  ١٣"ثقة كبير " :، وقال في موضع آخر    ١٢"ثقة"

  . ١٥"ثقة: "حجر
 مغيرة كان":  جرير قالو،  ١٦"اال ترِو عن ِخالس شيئً    : "قال شعبة قال لي أيوب    : أقوال المجرحين 

كان يحيى بن سعيد يتوقى أن يحدث عن ِخالس عن علي           : " وقال أحمد  ،١٧"السِخ بحديث يعبأ ال
 لم يسمع ِخالس من أبي     : "سمعت أحمد، قال  : لسمعت أبا داود، قا   : " وقال اآلجري  ،١٨" خاصة
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 ١٢٠

، وقـال  ٣"منكر الحديث فيما يرويه: "، وقال ابن ِحبان  ٢"ليس بقوي : " وقال أبو حاتم   ،١"هريرة شيًئا 
ا عـن  مل، وأمقالوا هو صحفي فما كان من حديثه عن أبي رافع عن أبي هريرة احتُ : "الدارقطني

وقال ابن   ،٥" ال يحتَج به لضعفه    ِخالس عن علي    : "، وقال في موضع آخر    ٤"عثمان وعلي فال  
  . ٦"كان يرسل: "حجر

 ولم يحكم عليـه الجوزجـاني       ،)(  وأبي هريرة  وعثمانثقة في غير علي      :خالصة القول فيه  
  .جرحا وتعديالً

  
 القرشي األموي، أبو سليمان المدني مولى عمرو بن عثمان بـن عفـان،               داود بن الحصين   -٦

 علـى  مالـك  عنـه  روى قد حديثه الناس يحمد ال" :قال فيه الجوزجـاني . ٧هـ١٣٥توفي سنة  
  .٨"انتقاده

وقـال  ،  ١٠وقد وثقه ابن سـعد    ،  ٩"حدثني داود وكان ثقة   : " محمد بن إسحاق   قال :أقوال المعدلين 
ثقـة  : "، وفي موضع ثالث قـال    ١٢"ليس به بأس  : "، وقال في موضع آخر    ١١"ثقة: "يحيى بن معين  

وقـال   ،١٤"هو أهل الثقة والصدق وال شك فيه      : "وقال أحمد بن صالح المصري     ،١٣"ليس به بأس  
وقال  ،"ثقة إال في روايته عن ِعكِْرمة     : "رمذيوقال التِّ ،  ١٥"أحاديثه عن شيوخه مستقيمة   : "أبو داود 
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 ١٢١

ود  دا إن: "وقال ابن عِدي  ،  ٣ ووثقه ابن أبي خيثمة    ،٢"ثقة: " الِعجلي وقال ،١"ليس به بأس  : "النَّسائي
 فيكون الـبالء    ؛ يروي عنه ضعيف   واية إال أن  عنه ثقة فهو صحيح الر    صالح الحديث، إذا روى     

 ،-أي الخـوارج – الـشُّراة  مذهب يذهب كان": وذكره ابن ِحبان في الثقات، وقال      ،٤"منهم ال منه  
 بـة مجان يجـب  عاةوالد ،مذهبه إلى بداعية يكن لم ألنه ؛وهم اإلطالق على حديثه ترك من وكل

 محتجا الشهادة جائز كان متقنًا وكان إليها يدع ولم بدعة نحلة انتحل فمن ؛األحوال على رواياتهم
 ،٥"مثله الشُّراة مذهب يذهب كان ألنه ؛ِعكِْرمة حديث ترك وجب حديثه ترك وجب نإف؛  بروايته

وقال فـي   ،٧"ثقة مشهور له غرائب تستنكر    : "وقال الذهبي  ،٦"ثقة ليس به بأس   : "وقال ابن شاهين  
  .٩"ثقة إال في ِعكِْرمة، ورِمي برأي الخوارج: "وقال ابن حجر ،٨"صدوق يغرب: "موضع آخر

، وسئل ابن المديني عـن داود       ١٠"كنا نتقي حديث داود بن حصين     : "قال سفيان  :أقوال المجرحين 
 عـن  وسئل عبد الرحمن بن الحكـم  ،١١"ما روى عن ِعكِْرمة فمنكر الحديث : "بن الحصين؛ فقال  

 ،١٣"أحاديثه عن ِعكِْرمـة منـاكير     : "وقال أبو داود   ،١٢"كانوا يضعفونه : "داود بن الحصين؛ فقال   
كـان  : "، وقال مصعب الزبيري   ١٥"لين: " الرازي ، وقال أبو زرعة   ١٤"ليس بقوي : "وقال أبو حاتم  

رين عن الثقـات  حدث حديثين منك: "وقال ابن ِحبان ،١٦"داود فصيحا علَّاما، ويتَّهم برأي الخوارج 
: وقـال أيـضا   ،١٧" روايته ونفي االحتجاج بما انفرد بـه  تجب مجانبةما ال يشبه حديث األثبات،  
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 ١٢٢

: وقـال الـذهبي  ، ١"منكر الحديث متهم برأي الخوارج: " وقال الساجي  ،الشُّراة مذهب يذهب كان"
"ِمي برأي الخوارج: "وقال ابن حجر ،٢"ربغْي٣"ثقة إال في ِعكِْرمة، ور.  

داود هـذا مختلـف     : " فقد قال األلباني   ؛ مولى ابن عباس   ثقة إال في عكرمة    :خالصة القول فيه  
، فقد  ٤" مولى ابن عباس   فيه؛ فوثقه طائفة وضعفه آخرون، وتوسط بعضهم؛ فوثقه إال في ِعكِْرمة          

جاني في الحكم على داود، أو لعله حكم عليه في روايته عن عكرمة فقطتشدوزد الج.  
  
أبـو عبـد   . اليـامي : ، ويقـال ٥ بن عبد الكريم بن عمرو بن كعب اإليامي  زبيد بن الحارث   -٧

سـنة  : هــ، وقيـل   ١٣٢سنة  : هـ، وقيل ١٣١ سنة   ٦مات بالري . أبو عبد اهللا  : الرحمن، ويقال 
   على الناس احتملهم" :-وعد جماعة معه-قال فيه الجوزجاني. ٧هـ١٣٤سنة : هـ، وقيل١٣٣
  .٨"صحيحة مخارجها تكون أال خافوا لما أرسلوا عندما ووقفوا الحديث في ألسنتهم صدق

مـا رأيـت   " : بن الحجـاج ، وقال شعبة٩"كان زبيد صدوقًا: "قال عمرو بن مرة    :أقوال المعدلين 
، وقـال يحيـى بـن    ١٢"ثبت: "وقال القطان ،١١"كان ثقة له أحاديث: "، وقال ابن سعد ١٠"خيرا منه 

ثقة ثبـت فـي     : " وقال ، وذكره الِعجلي في الثقات    ١٤"ثقة: "في موضع آخر  ، وقال   ١٣"ثبت: "معين
                                                

 .١/٤٠١ فتح الباري - 1
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 .٣٠٥ تقريب التهذيب ص - 3
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١/٢٣٣األنساب . (-األلف بغير- اأيض.( 
6 - الروالخيرات الفواكه كثيرة المدن وأعالم البالد أمهات من مشهورة مدينة وهي ،ثانيه وتشديد أوله بفتح :ي 

 ).٣/١١٦معجم البلدان : ظران.(الهند حالياقريبة من 
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، والكاشـف فـي     ٥/٢٩٦، وسير أعالم النبالء     ٩/٢٨٩، وتهذيب الكمال    ٥/٢٩، وحلية األولياء  ١/٢٦٣األمصار
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 ١٢٣

: ، وقـال النَّـسائي    ٢"ثقة: " ، وقال أبو حاتم   ١"الحديث، وكان في عداد الشيوخ ليس بكثير الحديث       
، وذكره ابـن ِحبـان   ٤"ثقة ثقة خيار إال أنه كان يميل إلى التشيع      : "، وقال يعقوب بن سفيان    ٣"ثقة"

، وقـال   ٦" مع الفقه في الدين، ولزوم الورع الـشديد        ٥وكان من العباد الخُشْن   : " وقال في الثقات، 
من : "، وقال في الميزان   ٨"حجة فيه تشيع يسير   : "، وقال في موضع آخر    ٧"حجة قانت هللا  : "الذهبي

   وزجاني قائالً، وعلَّق الذ  ٩"ع يسير ثقات التابعين وفيه تشيوزجـا  : "هبي على قول الجني وقـال الج
ثقـة ثبـت    :"  وقال ابن حجر   ،١٠، وذكر عبارة الجوزجاني في زبيد     "...كعادته في فظاظة عبارته   

  .١١"عابد
ع فيـه تـشي   : "وقال الـذهبي   ،١٢"كان يميل إلى التشيع   : "قال يعقوب بن سفيان    :أقوال المجرحين 

  .١٣"يسير
 : على الجوزجاني في قولـه     د مؤونة الر  -اهللارحمه  -هبي   وقد كفانا الذَّ   ثقة، :خالصة القول فيه  

  . ١٤"...وقال الجوزجاني كعادته في فظاظة عبارته"
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 ١٢٤

  . ١ي بالقدرِمالجوزجاني ضمن من ر جعله.  زكريا بن إسحاق المكي-٨
  ،٣"كان ثقة كثير الحـديث    : "وقال ابن سعد   ،٢"حدثنا زكريا وكان ثقة   : "قال وِكيع  :أقوال المعدلين 

وقال أبـو    ،٦"ثقة: "وقال أحمد  ،٥"ال بأس به  : "، وفي موضع آخر قال    ٤"ثقة: "نوقال يحيى بن معي   
، "هو ثقـة؟  : "قلت". تخاف عليه : "زكريا بن إسحاق قدري؟ قال    : "قلت ألبي داود  : "عبيد اآلجري 

، وقـال  ٩"وكـان صـدوقًا  : " أبو حاتمزادو ،٨"ال بأس به:"، وقال أبو زرعة وأبو حاتم ٧"ثقة: "قال
وقـال   ،١٢وذكره ابن شاهين في الثقـات      ،١١وذكره ابن ِحبان في الثقات     ،١٠"ال بأس به   ":النَّسائي
  ثقة : "، وفي موضع آخر قال١٥"ثقة: "وقال الذهبي ،١٤ كذا قال الحاكم وكان ثقة: "١٣البرقي

  .١٨"ثقة: "، وقال ابن حجر١٧"محتج به في الكتب: "ا، وقال أيض١٦"مشهور
  .١٩"رمي بالقدر ":قال ابن حجر :أقوال المجرحين

في رميه بالقدر، ولم يحكم عليه      النُّقَّاد   فقد وافق الجوزجاني     ؛ثقة رِمي بالقدر  : خالصة القول فيه  
  .الجوزجاني  من ناحية الضبط
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 ١٢٥

٩-    سعيد بن أبي ع وبةر   واسم أبي ع ر           ـِديران ، بصري يكنى أبا النضر، مولى بني عوبة ِمه
 مـن  مـنهم  القدر في يتكلمون قوم وكان ":قال فيه الجوزجاني  . ١هـ١٥٦توفي سنة   . بن يشْكُر 

 ألـسنتهم  وصـدق  الـدين  فـي  اجتهادهم من عرفوا لما حديثهم الناس احتمل عليه ويتوهم يزن
وذكـر ابـن أبـي      ... فمـنهم  رأيهم بسوء والُب وإن الكذب عليهم يتوهم لم الحديث في وأمانتهم

ع٢"وبةر.  
  ، وقال ابن٣"سعيد بن أبي عروبة أحفظ أصحاب قتادة: "و داود الطيالسيقال أب :أقوال المعدلين

، ٥"ثقـة : "بن معـين  يحيى  ، وقال   ٤"وكان ثقة كثير الحديث، ثم اختلط بعد في آخر عمره         : " سعد
، ٦"أثبت الناس في قتادة سعيد بن أبي عروبـة        : "وقال أبو بكر بن أبي خَيثَمة عن يحيى بن معين         

لما قدم سعيد بن أبي عروبـة الكوفـة         : " يقول -يقصد أحمد بن حنبل   -أبيوقال عبد اهللا سمعت     
هـو قبـل أن يخـتلط    : "، وقال أبو حـاتم   ٩"-يعني شدة الحفظ  – ٨دقَّ الفلفل  ٧دقك بالِمنْحاز : "قال
زاد أبـو   و،  ١٢"ثقـة : "والنَّـسائي   الرازي قال أبو زرعة  و ،١١"بصري ثقة : "، وقال الِعجلي  ١٠"ثقة

ما كان عندنا في ذلك الزمان أحد أحفظ من سعيد بن أبـي             : "ل أبو عوانة  وقا ،١٣"مأمون" :زرعة
 ابـن   ، وذكـره  ١٦"ثقة: "، وقال يعقوب بن سفيان    ١٥"من ثقات الناس  : "، وقال ابن عِدي   ١٤"عروبة

                                                
، والمعرفة  ٣/٥٠٤،  والتاريخ الكبير     ٣٧٨، وطبقات خليفة ص   ٧/٢٧٣ الطبقات الكبرى : ي انظر ترجمته ف   - 1

، وسـير   ١١/٥، وتهذيب الكمال    ١/٢٤٩، ومشاهير علماء األمصار     ٤/٦٥،  والجرح والتَّعديل     ٢/٦٦١والتاريخ
  .١٤١ ص ، وخالصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال٤/٥٦،  وتهذيب التهذيب ٦/٤١٣أعالم النبالء 
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 ١٢٦

، وذكره الـدارقطني  ٢"ومتقنيهممن فقهاء أهل البصرة، : "وقال في موضع آخر ،١ِحبان في الثقات  
ثقـة  : "، وقال الذهبي ٤"ثبت: "وقال ابن الجوزي  ،  ٣"هؤالء خمسة ثقات  : "ضمن خمسة ، قال عنهم    

  .٦"ثقة حافظ له تصانيف وكان من أثبت الناس في قتادة: "، وقال ابن حجر٥"مصنِّف
وقـال  ، ٨عفاء، وذكره البخاري في الـض   ٧"كان يقول بالقدر ويكتمه   : "قال أحمد  :أقوال المجرحين 

وكـان قـد    : "، وقال ابن ِحبـان    ٩"رة، وكان يقول بالقدر وال يدعو إليه      وكان اختلط بَأخَ  : "الِعجلي
هـ، وبقي خمس سنين في اختالطه، وُأِحب إلى أن ال يحتَج بـه إال بمـا روى                 ١٤٥اختلط سنة   

في سماع المتأخرين عنه منـاكير وأوهـام      : "وقال في موضع آخر    ،١٠"عنه القدماء قبل اختالطه   
وقـال ابـن    ،١٢"خلط في آخر عمره، وكان أعـرج يرمـى بالقـدر   : "ع وقال ابن قان   ،  ١١"كثيرة

، ١٣"اختلط في آخر عمره اختالطًا قبيحا؛ فمن سمع منه قبل االختالط فسماعه صحيح            : "الجوزي
  ،١٥"مـشهور بالتـدليس   : " وقال أبو زرعة العراقي    ،١٤"ساء حفظُه في آخر عمره    : "وقال الذهبي 

كثيـر  : "فـي موضـع آخـر     وقال  ،  ١٦ مراتب المدلسين  وضعه ابن حجر في المرتبة الثانية من      
  .١٧"التدليس، واختلط 
 وأما روايتـه عـن      ثقة حافظ كثير التدليس، ورمي بالقدر، واختلط بَأخَرة،        :خالصة القول فيه  

  فأخرجاه لـه عمـن كتـب عنـه قبـل           ؛ن الحاكم أنهما احتاطا فيما أخرجاه عنه      الشيخين فقد بي 
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 ١٢٧

 مـن  ه ضـعفه قلـيالً  لكنَّواية؛ زجاني أنه رمي بالقدر وصدوق في الر   وقد بين الجو  . ١"االختالط
  . النُّقَّاد في ذلك حكمخالففناحية الضبط؛ 

  
ولي قضاء الكوفـة،  . من الفقهاء.  الكوفي، أبو إسحاق٢ بن أشْوع الهمداني    سعيد بن عمرو   -١٠

  . ٣وتوفي في والية خالد بن عبد اهللا القَسِري
  .٤"زائغ غاٍل ":يقال فيه الجوزجان

وقـال   ،٦ووثقه إسـحاق بـن راهويـه    ،٥"مشهور يعرفه الناس  : "قال ابن معين   :أقوال المعدلين 
: ، وقال ابن أبـي حـاتم      ٧"تَج بحديثه رأيت إسحاق بن راهويه يح    : "وسطالبخاري في التاريخ األ   

، وذكره الِعجلـي فـي      ٩"ليس به بأس  : "، وقال النَّسائي  ٨"كتب إلي بجزء من حديثه وهو صدوق      "
مـع  جهو شيخ مـن ثقـات الكـوفيين ي        : "، وقال الحاكم  ١١، وذكره ابن ِحبان في الثقات     ١٠الثقات
ثقة لـم   : "، وقال ١٤"جيد األمر صالح  : "، وقال الذهبي  ١٣"صدوق مشهور : "، وقال الذهبي  ١٢"حديثه
  .١٨"ثبت: "، وقال في موضع آخر١٧"ثقة: "، وقال ابن حجر١٦"١٥يتَكَهل

                                                
  .٨٧ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق ص :  انظر- 1
2 - الهإلى منسوبة هي المهملة، والدال يمالم وسكون الهاء بفتح: دانيم هنزلـت  الـيمن،  من قبيلة وهي دان،م 
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 ١٢٨

  .٢"رِمي بالتشيع: "  وقال ابن حجر،١"ال يتابع عليه: "قال البخاري :ل المجرحينأقوا
؛ ى الجوزجـاني ع سـو  في التشي ولم أجد من قال أنه غاٍل.ثقة رِمي بالتشيع : خالصة القول فيه  

ن درجة ضبطهد بوصفه بالغُلُوفقد تشدولم يبي ،.  
  

بن يزيد بن األسود األنصاري مـوالهم، أبـو عثمـان            بن مسلم    عفَير سعيد بن كثير بن      -١١
  . ٣المصري

  .٤"ثقة غير اطًمخلِّ وكان البدع من لون غير فيه" :قال فيه الجوزجاني
ا علـى   ، وقال ابن عـِدي رد     ٦"صالح: "، وقال النَّسائي  ٥"صدوق: "قال أبو حاتم   :أقوال المعدلين 

 النـاس  مـن  أحد عن بلغني وال أحدا أسمع ولم له معنى ال السعِدي قال الذي وهذا": الجوزجاني
فَير بن كثير بن سعيد في اكالموقد ،ثقة صدوق الناس عند وهو ،ع ؛الناس من األئمة عن ثحد 

 ،المـصري  غير عفَير بن سعيد أعرف ال وأنا ،آخر عفَير بن سعيد به أراد السعِدي يكون أن إال
 لـون  غير :فيه قال الذي وهذا ،عفَير بن سعيد واةالر في أعرف وال يرعفَ بن سعيد يريد هلعلَّ أو

وقـال   ،٧"الكـذب  إلـى  أحـد  ينسبه فلم ثقة غير :قال ،بدع إلى عفَير بنا نسبي فلم ؛البدع من
  .٨"من الحفاظ الثقات: "الدارقطني

  .٩"لم يكن بالثَّبت كان يقرأ من كتب الناس: "قال أبو حاتم :أقوال المجرحين
بـن عـِدي ادعاءاتَـه ورد     د اإلمام ا   أما بالنسبة لقول الجوزجاني فقد فنَّ      ثقة؛ :خالصة القول فيه  

؛ فقـد  ؛ وأما قول أبي حاتم فقد بين سبب جرحه أنه كان يقرأ من كتب الناس      كما ورد سابقًا   عليها
  .خالف الجوزجاني أقوال النُّقَّاد

  
دي الكاِهلي موالهم، أبو محمـد الكـوفي، تـوفي سـنة        األسران األعمش   ه سليمان بن مِ   -١٢

 مـن  إليه وأتوب اهللا أستغفر الوفاة حضرته حين األعمش قال" :قال فيه الجوزجاني  . ١٠هـ١٤٨
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 ١٢٩

 احـتملهم ":  وقال فيهم  -وعد معه جماعة  - وقال في موضع آخر    ،١"عثمان في وضعناها أحاديث
 مخارجهـا  تكـون  أال خـافوا  لمـا  أرسلوا عندما ووقفوا الحديث في ألسنتهم صدق على الناس

  .٢"صحيحة
، ٤"هو علَّامة اإلسالم  : "، وقال يحيى القطان   ٣"ما رأيت أحفظ منه   : "قال ابن وهب   :أقوال المعدلين 

، ٦"ثقة: " وقال ابن معين   ،٥"بالحديث وعلم وفرائض قرآن صاحب األعمش وكان: "قال ابن سعد  و
وقـال   ،٧"منه أحفظ واألعمش ثقة خير صالح رجل ةثق" :فقال بهدلة بن عاصم  عن : أحمد سئلو

  وقال عمرو بن علي     ٨"كان أحفظ الناس في زمانه لم يكن له نظير في الحفظ          : "ازيأبو حاتم الر ،
، وقال محمد بن    ١٠"ثقة ثبت : "، وقال النَّسائي  ٩"ف من صدقه  حصى الم كان األعمش يسم  : "الفلَّاس

كان ثقـة،   : "، وقال الِعجلي  ١١"ثين أثبت من األعمش   في المحد ليس  : "عبد اهللا بن عمار الموصلي    
أحد األئمـة  : "، وقال الذهبي١٣، وذكره ابن ِحبان في الثقات ١٢"وكان محدث أهل الكوفة في زمانه     

ثقة جبـل ولكنـه     : "، وقال أيضا  ١٤"الثقات، عداده في صغار التابعين، ما نقموا عليه إال التدليس         
ثقـة حـافظ   : "، وقال ابـن حجـر  ١٧"حافظ: "، وقال أيضا١٦"الحافظ الثقة  ":، وقال أيضا  ١٥"يدلِّس

  .١٩"اءعالم الحفاظ والقرأحد األ: "وقال في الميزان ،١٨"عارف بالقراءات
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 ١٣٠

أهلك أهل الكوفة أبو إسـحاق  : "سمعت مغيرة يقول: "قال جرير بن عبد الحميد   :أقوال المجرحين 
   في المرتبة الثانية من ابن حجرضعه، و٢"ن الضعفاءيدلِّس ع: "وقال الذهبي ،١"وأعيمشكم هذا

  .٣ مراتب المدلسين
رد الـذهبي علـى   وقـد   ؛ من الثانية وتدليسه ال يضرثقة حافظ لكنه يدلِّس : خالصة القول فيه  

ن جاء، وإال فـاألعمش عـدل       واية عم ى الر نَكأنه ع : "الجوزجاني وجرير بن عبد الحميد بقوله     
   نَّصادق ثبت صاحب س  ة وقرآن يِسح وال يمكننا أن نقطع عليه       ويروي عنه  ، بمن يحدثه  ن الظن ،

ا في الحكم على    جاني كثير وزد الج وقد تشد  .٤"ف ضعف ذلك الذي يدلِّسه؛ فإن هذا حرام       بأنه عر 
األعمش، فضعهمه بالوضع مع أنه ثقة حافظ من حفاظ الحديثا بل اتَّفه كثير.  

  
. ابن سليمان مولى بني مخْزوم من أهل مكة، أبو سـليمان          : ويقال،   سيف بن أبي سليمان    -١٣

  .٦رمي بالقدرذكره الجوزجاني ضمن من . ٥هـ١٥٦توفي بعد 
، وقال علي بن المديني عن يحيـى بـن          ٧"كان ثقة كثير الحديث   : "قال ابن سعد   :أقوال المعدلين 

سـألت  : "، وقال أبو عبيد اآلجري٩"ثقة: "، وقال أحمد٨"كان عندنا ثبتًا ممن يصدق ويحفظ  : "سعيد
، "ال بـأس بـه    : "، وقال أبو حاتم   ١٠"أعلمه: "، قال "يرمى بالقدر : "، قلت "ثقة: "أبا داود عنه؛ فقال   

، وقال ابـن  ١٣"ثقة ثبت: "، وقال النَّسائي١٢"ثقة: "، وقال الِعجلي ١١"ثبت: " الرازيوقال أبو زرعة    

                                                
  .٣/٣١٥ ميزان االعتدال- 1
  .١٠٥ الرواة  المتكلم فيهم بما ال يوجب ردهم ص- 2
  .٣٣ طبقات المدلسين ص - 3
  .٣/٣١٥ ميزان االعتدال - 4
،  ٣/١٠٩ "الـدوري  روايـة " ريخالتا وكتابه معين بنا يحيى، و ٥/٤٩٣ الطبقات الكبرى :  انظر ترجمته في   - 5

 األمـصار  علمـاء  مـشاهير ، و٦/٤٢٥ ِحبان البن الثقات، و ٤/٢٧٤، والجرح والتَّعديل    ٤/١٧١الكبير التاريخو
 أعالم سير، و ١/١٦٦ غبر من خبر في الِعبر، و ٣/٣٥٣ االعتدال ميزان،  و  ١٢/٣٢٠، وتهذيب الكمال    ١/٢٣٢

  .٤/٢٥٨ التهذيب تهذيب، و١/٤٠٨ لبخاريا صحيح شرح الباري فتح، و٦/٣٣٨ النبالء
  ).٣٤٥(، ترجمة ١٨٨ أحوال الرجال ص- 6
  .٥/٤٩٣ الطبقات الكبرى - 7
  .١٢/٣٢٠ تهذيب الكمال - 8
  .٢/٥٠٠ العلل ومعرفة الرجال - 9

  .ولم أجده في السؤاالت. ٤/٢٥٩ تهذيب التهذيب - 10
  .٤/٢٧٤ الجرح والتَّعديل - 11
 .١/٤٤٦ معرفة الثقات للعجلي- 12
  .١٢/٣٢٠ تهذيب الكمال - 13



 ١٣١

ِديـان فـي الثقـات        ١"أنه ال بأس به   حديثه ليس بالمنكر، وأرجو     : "عوقـال   ٢، وذكره ابن ِحب ،
: ، وقـال أيـضا  ٥"أحد الثقـات  : "، وقال الذهبي  ٤، وذكره ابن شاهين في الثقات     ٣"ثقة: "الدارقطني

  .٧"ثقة ثبت: "، وقال ابن حجر٦"ثقة"
  .٩"رِمي بالقدر: "، وقال الذهبي وابن حجر٨اتهمه يحيى بالقول بالقدر :أقوال المجرحين

في رميه بالقدر؛ بينما لـم      النُّقَّاد  فقد وافق الجوزجاني باقي     ؛  ثقة رِمي بالقدر  : خالصة القول فيه  
  .يحكم الجوزجاني عليه من ناحية الضبط

  
ـ صالح بن صاح بن مـسلم بـن ح        : ، وقيل -يانواسمه ح – صالح بن صالح بن حي       -١٤ ان ي

   :وقال فيه الجوزجانيروى عنه الجوزجاني، . ١٠هـ١٥٣توفي سنة . الثوري الهمداني الكوفي
  .١١"ابنيه من اخير كانو

ثقـة  : "، وقال أحمد بن حنبل١٣"ثقة: " وقال يحيى بن معين،١٢"ثقة: "قال ابن نمير :أقوال المعدلين 
، وقـال   "ثقة، وما نعرف عنه في المذهب إال خيرا       : "، وقال الِعجلي  ١٥"ثقة: "، وقال النَّسائي  ١٤"ثقة

                                                
  .٣/٤٣٧ الكامل في ضعفاء الرجال- 1
 .٦/٤٢٥ الثقات البن ِحبان - 2
  .٣٣ صللدارقطني البرقاني سؤاالت - 3
  .١٠٤ تاريخ أسماء الثقات ص- 4
  .٣/٣٥٣ ميزان االعتدال - 5
  .١/٢٩١ المغني في الضعفاء - 6
 .٤٢٨ تقريب التهذيب ص- 7
 .٣/١٠٠" رواية الدوري"تابه التاريخ  يحيى بن معين وك- 8
  .٤٢٨، وتقريب التهذيب ص١/٢٩١ المغني في الضعفاء - 9

، ٢/٧١١، والمعرفـة والتـاريخ   ١/٢٩٤ ، ومعرفـة الثقـات   ٤/٤٠٦الجرح والتَّعديل   : انظر ترجمته في   - 10
، والكاشف فـي    ١٣/٥٤ل  ، وتهذيب الكما  ٢/٧٨٧ الصحيح الجامع في البخاري له جخر لمن جريحوالتَّ عديلالتَّو

 تهـذيب ، و ٩/١٧٨، وتـاريخ اإلسـالم      ٣/٤٠٥، وميزان االعتدال  ١/٤٩٥معرفة من له رواية في الكتب الستَّة        
  .٢/٢٤٨ التهذيب

  ).٧٥(، ترجمة ٦٨ أحوال الرجال ص- 11
  .٢/٢٤٨ التهذيب تهذيب -  12
 . المصدر السابق، نفس الصفحة- 13
  .٤/٤٠٦ الجرح والتَّعديل - 14
  .١٣/٥٤ب الكمال  تهذي- 15



 ١٣٢

، وقـال   ٣"ثبت: "، وقال الذهبي  ٢، وذكره ابن ِحبان في الثقات     ١"جائز الحديث يكتب حديثه   " :أيضا
  ،٥"ثقة: "، وفي موضع ثالث قال٤"صدوق: "في موضع آخر
  .٦"ليس بالقوي: "قال الِعجلي :أقوال المجرحين

وقـد  -ر غير مفس   وأما عن قول الِعجلي فلم أجد له متابعا كما أن جرحه           ثقة؛ :خالصة القول فيه  
، وقد وثقه غير واحد فنقدم التوثيق على الجرح غير          -سبق توثيق الِعجلي له في أكثر من موضع       

  .رحا وتعديالًا عن قول الجوزجاني فيه فلم يبين حاله جأم .المفسر
  

ـ ١٣١توفي سـنة    .  واسم أبي نَِجيح يسار، أبو يسار المكي       ،٧عبد اهللا بن أبي نَِجيح     -١٥  .٨هـ
  . ٩رمي بالقدرالجوزجاني ضمن من  جعله

 ١٤ الـرازي  وأبـو زرعـة  ١٣ ويعقوب بن شيبة١٢ والِعجلي١١ ويحيى١٠قال أحمد: أقوال المعدلين 
، ١٨"أما الحديث فهو فيه ثقة    : " ، وقال علي بن المديني    "ثقة: "١٧ وابن حجر  ١٦ والذهبي ١٥والنَّسائي

  ، وذكره ابن شاهين في ٢٠بان في الثقات، وذكره ابن ح١٩"صالح الحديث: " الرازيوقال أبو حاتم
                                                

 .١/٢٩٤ معرفة الثقات - 1
 .٦/٤٦١ الثقات البن ِحبان - 2
  .١/٤٩٥ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستَّة - 3
 .٣/٤٠٥ ميزان االعتدال - 4
  .١/٣٠٤ المغني في الضعفاء - 5
 .١/٢٩٤ معرفة الثقات - 6
 ).٧/١٦٥تاج العروس من جواهر القاموس : انظر. (-بفتح النون وكسر الجيم كأمير-:  نَِجيح- 7
  .٦/١٢٥وسير أعالم النبالء ، ١٦/٢١٥، وتهذيب الكمال ٥/٤٧٣ الطبقات الكبرى:  انظر ترجمته في- 8
 ).٣٣٩(، ترجمة ١٨٦ أحوال الرجال ص- 9

  .١٦/٢١٥ تهذيب الكمال - 10
  . المصدر السابق، نفس الصفحة- 11
  .٢/٦٤معرفة الثقات للعجلي  معرفة - 12
 .٦/١٢٥، وسير أعالم النبالء ٨/٤٧٠ تاريخ اإلسالم - 13
 .٥/٢٠٣ الجرح والتَّعديل - 14
  .١٦/٢١٥ تهذيب الكمال - 15
 .١/٣٦٠ي في الضعفاء ، والمغن١/٦٠٣ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستَّة - 16
  .٥٥٢ تقريب التهذيب ص- 17
  .٩٦ سؤاالت ابن أبي شيبة لعلي بن المديني ص - 18
 .٥/٢٠٣ الجرح والتَّعديل - 19
 .٧/٥ الثقات البن ِحبان - 20



 ١٣٣

  .١الثقات
كـان قـدريا   : "وقال علـي بـن المـديني      ،٢"كان معتزليا : "قال يحيى القطان  : أقوال المجرحين 

كان يرى القدر، أفسدوه بَأخَرة، كان يجالس عمرو بـن عبيـد؛ فأفـسده             : "، وقال أحمد  ٣"معتزليا
، ٦"قـدري : "، وقال يعقوب بن أبي شيبة     ٥"إنَّه كان يرى القدر   : ليقا: "، وقال الِعجلي  ٤"وكان قدريًا 

  .٧"رِمي بالقدر وربما دلَّس: "وقال ابن حجر
 فقد وافق الجوزجاني النُّقَّاد في الحكم على عبد اهللا بن أبـي      ثقة رِمي بالقدر؛  : خالصة القول فيه  

  .ناحية الضبطنَِجيح من حيث العدالة ، بينما لم يحكم الجوزجاني عليه من 
 كـان  رافـضي ":  قال فيـه الجوزجـاني  .٨بانيشَ بني  مولىعبد الملك بن أعين الكوفي،    -١٦

  .٩"عندنا
محله الـصدق، صـالح الحـديث    : " الرازي، وقال أبو حاتم١٠"ثقة: "قال العجلي : أقوال المعدلين 

 ، وقال الـذهبي ١٣"ه بأسليس ب: "، وقال ابن شاهين١٢وذكره ابن ِحبان في الثقات  ،١١"يكتب حديثه 
: ، وقال ابن حجـر    ١٥"هو صادق في الحديث   : "في تاريخ اإلسالم  ، وقال   ١٤"صدوق: "في الكاشف 

  .١٦"صدوق"

                                                
 .١٢٤ تاريخ أسماء الثقات ص- 1
  .٨/٤٧٠ تاريخ اإلسالم - 2
  .٩٦ سؤاالت ابن أبي شيبة لعلي بن المديني ص - 3
  .٢/٥٣٨ الرجال ومعرفة العلل - 4
  .٢/٦٤معرفة الثقات للعجلي  معرفة - 5
  .٨/٤٧٠ تاريخ اإلسالم - 6
  .٥٥٢قريب التهذيب ص ت- 7
،  ١٨/٢٨٣ الكمـال  تهذيب، و ٥/٣٤٢، والجرح والتَّعديل    ٢/٤٥٢العلل ومعرفة الرجال    :  انظر ترجمته في   - 8

، والكاشف في معرفة من له رواية في الكتب         ١٢٥:، وذكر من تُكلِّم فيه وهو موثق ص       ٨/١٦٧وتاريخ اإلسالم   
  .٦/٣٤٢، وتهذيب التهذيب ١/٦٦٢الستَّة 

  ).٧٩ترجمة (، ٦٩ل الرجال ص  أحوا- 9
 .٢/١٠٣معرفة الثقات للعجلي  معرفة - 10
  .٥/٣٤٢ الجرح والتَّعديل - 11
 .٧/٩٤ الثقات البن ِحبان - 12
  .١٥٨ تاريخ أسماء الثقات ص- 13
 .١٢٥، وذكر من تكلم فيه وهو موثق ص١/٦٦٢ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستَّة - 14
  .٨/١٦٧م  تاريخ اإلسال- 15
  .٦٢١ تقريب التهذيب ص- 16



 ١٣٤

عبد الملـك بـن أعـين،       : هم ثالثة إخوة  : "قال أبو داود عن سفْيان بن عيينة      : أقوال المجرحين 
: ، وقـال البخـاري  ١" عبد الملكوزرارة بن أعين، وحمران بن أعين؛ روافض كلهم أخبثهم قوالً      

كـان  : "، وقـال أيـضا  ٤"كـان يتـشيع  : "، وقال أحمد٣"كان شيعيا: "، وقال٢"يحتمل في الحديث  "
، وقال يحيى بـن     ٧، كان ابن مهدي يحدث عنه ثم تركه       ٦"هو من الشيعة الكبار   : "، وقال ٥"رافضيا

، ١١، وذكره العقَيلي في الـضعفاء     ١٠"٩يعةهو من عتّق الشِّ   : "، وقال أبو حاتم   ٨"ليس بشيء : "معين
، ١٤"لـيس بـشيء   : "، وقال ابن شاهين   ١٣"متروك: "، وقال اَألزِدي  ١٢"كان يتشيع : "وقال ابن ِحبان  
 في الضعفاء،   ١٧ والذهبي ١٦، وذكره ابن الجوزي   ١٥"كان يتشيع ويحمل في الحديث    : "وقال الساجي 

: ، وقـال ابـن حجـر      ١٩"من غالة الرافـضة   : "، وقال في موضع آخر    ١٨"شيعي: " الذهبي وقال
  .٢٠"شيعي"

 فقد وافق الجوزجاني النُّقَّاد في الحكم عليه        واية وهو رافضي؛  صدوق في الر   :خالصة القول فيه  
  . من ناحية بدعته ولم يبين الجوزجاني ضبطه في الحديث

                                                
  .١٨/٢٨٣ الكمال تهذيب - 1
  .٨٧ الضعفاء الصغير ص- 2
  .٥/٤٠٥ التاريخ الكبير - 3
  .١/٥٥١ العلل ومعرفة الرجال - 4
  .٢/٤٥٢ المصدر السابق - 5
  .٣/٦ المصدر السابق - 6
  .١/٤٢١ فتح الباري - 7
 .١٨/٢٨٣ تهذيب الكمال - 8
 .واهللا أعلم. تشددي الشيعة لعله يقصد بها من م- 9

 .٥/٣٤٢ الجرح والتَّعديل - 10
  .١/٣٠٧ الضعفاء الكبير للعقيلي - 11
 .٧/٩٤ الثقات البن ِحبان - 12
 .٤/٣٩٣ ميزان االعتدال - 13
  .١٣٣ تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين ص - 14
  .٦/٣٤٢ تهذيب التهذيب - 15
  .٢/١٤٨ الضعفاء والمتروكين البن الجوزي - 16
  .٢/٤٠٤ المغني في الضعفاء - 17
 .١/٦٦٢ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستَّة - 18
  .٨/١٦٧ تاريخ اإلسالم - 19
  .٦٢١ تقريب التهذيب ص - 20



 ١٣٥

. هم، أبو محمـد الكـوفي   موال١بن أبي المختار واسمه باذام العبِسي عبيد اهللا بن موسـى   -١٧
   تضل التي لألعاجيب وأروى امذهب وأسوأ أغلى" :قال فيه الجوزجاني. ٢هـ٢١٣توفي سنة 

  .٣"العلم في رتبح من أحالم
، وقـال  ٤"شاء اهللا كثير الحديث حسن الهيئـة  صدوقًا إن    ثقةًكان  : "قال ابن سعد   :أقوال المعدلين 

ـ ٥"حيى بن يمان أرجو أن يكـون صـدوقًا  يمان وي ثقة ما أقربه من يحيى بن       : "ابن معين  ال ، وق
، وقال أبو   ٧"ثقة وكان عالما بالقرآن رأسا فيه     : "وقال الِعجلي  ،٦"صدوق ثقة : "عثمان بن أبي شيبة   

، وقـال   ٩"صدوق ثقة حسن الحديث   : "، وقال أبو حاتم   ٨"جاز حديثه : "عبيد اآلجري عن أبي داود    
 ِدي١٠"ثقة: "ابن ع  وقـال   ١٢"كان صاحب عبادة وليل   : "، وقال الذهبي  ١١"صدوق: "اجي، وقال الس ،

  .١٤"ثقة: "، وقال ابن حجر١٣"الحافظ المقرئ: "الذهبي
ل عثمـان   وقا ،١٥"كان يتشيع ويروي أحاديث في التشيع منكرة      : "قال ابن سعد   :أقوال المجرحين 

 أبو عبيد اآلجري عـن    وقال   ،١٦"كان يضطرب في حديث سفيان اضطرابا قبيحا      : "بن أبي شيبة  
كر عند أحمد بن حنبل فرأيته كالمنِْكر لـه،         ذُ: "قال الميموني  و ،١٧"كان محترفًا شيعيا  : "أبي داود 

                                                
1 - العإلى نسبة   .المهملة السين وكسر الموحدة، الباء وسكون المهملة، العين بفتح: يِسب" :عبـن  بغيض بن" سب 

 ينسب التي المشهورة القبيلة وهي عدنان، بن معد بن نزار بن مضر بن عيالن قيس بن سعد بن غطفان بن ريث
  ).٤/١٤٠األنساب  (.كثرة وفيهم مسجد، بها ولهم بالكوفة، العبسيون إليها

، ١٩/١٦٤، وتهـذيب الكمـال   ٣/١٤٠، والمعرفـة والتـاريخ   ٦/٤٠٠ الطبقات الكبرى:  انظر ترجمته في   - 2
  .   ٧/٤٦، وتهذيب التهذيب ٩/٥٥٣، وسير أعالم النبالء ١/٣٩ت للعجلي معرفة الثقاومعرفة 

  ).١٠٧(، ترجمة ٨١ ص  أحوال الرجال- 3
  .٦/٤٠٠ الطبقات الكبرى - 4
  .٦٢ص " الدارمي عثمان رواية" معين ابن تاريخ - 5
  .٧/٤٦ تهذيب التهذيب - 6
 .١/٣٩معرفة الثقات للعجلي  معرفة - 7
  .١٥٠: صالسِجستاني داود أبا آلجريا عبيد أبي سؤاالت - 8
  .٥/٣٣٥ الجرح والتَّعديل - 9

  .ولم أجدها في الكامل . ٧/٤٦ تهذيب التهذيب - 10
  . المصدر السابق، نفس الصفحة- 11
  .٩/٥٥٣ سير أعالم النبالء - 12
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 ١٣٦

 عن  -يعني أحمد بن حنبل    -سألته: "، وقال المروذي  ١"صاحب تخليط وحدث بأحاديث سوء    : "قال
    له شيًئا؟، قال   جتَعبيد اهللا بن موسى أخر " :ما أخْ ربعنه جتُر " ما ضربت عليه حدث عـن      ، ورب

ما ترى فـي  : "قلت له: "، وقال المروذي٢"قوم غير ثقات؛ فإن كان من حديث األعمش فعلى ذاك     
ث بأحاديثَ رديئة وكنت ال أخرج عنـه شـيئا ثـم    قد كان يحد : "حديث عبيد اهللا بن موسى؟ قال     

 عبيد اهللا بن موسى؟     نم: "حمد بن حنبل يقول   سمعت أ : "قال أبو داود  : "، وقال اآلجري  ٣"خرجت
 قائـل  قـال  وإن شـيعي  وهو: "، وقال يعقوب بن سفيان    ٤"كل بلية تأتي عن عبيد اهللا بن موسى       

عبيد اهللا بن موسى مـن      : " وقال أبو مسلم البغدادي    ،٥"الحديث منكر وهو عليه، أنكر لم رافضي
عن عبد الرزاق فـذكر أن عبـد الـرزاق          المتروكين تركه أحمد لتشيعه وقد عوتب عن روايته         

صحب حمزة، وتخلق بآدابـه إال      : "، وقال الذهبي  ٧"كان يفرط في التشيع   : " وقال الساجي  ،٦"رجع
كـان  : "، وقـال ابـن حجـر    ٨"ه أخذه عن أهل بلده المؤسس على البدعة       في التشيع المشؤوم فإنَّ   

  .٩"يتشيع
ـ   ن ال  وقد بي  ى أحاديث منكرة؛  ان يتشيع، ورو  ثقة ك  :هخالصة القول في   ع ه متـشي  جوزجـاني أنَّ

  .وروى منكرات؛ فوافق أقوال النُّقَّاد إال أن قوله كان دون أقوالهم
  

تـوفي سـنة   . ١٠مـي طَ الكوفي ابن بنت عبد اهللا بـن يزيـد الخُ  عدي بن ثابت اَألنْصاري   -١٨
  .١٢"الثقات عنه روى المقصد عن مائل" :قال فيه الجوزجاني .١١هـ١١٦

                                                
  .١٩/١٦٤ تهذيب الكمال - 1
  .١٧٤ صوغيره المروذي رواية حنبل بن أحمد عن الرجال ومعرفة العلل - 2
  .١٢٧ صالمصدر السابق - 3
  .١٥٠ صالسِجستاني داود أبا اآلجري عبيد أبي سؤاالت - 4
  .٣/١٤٠ المعرفة والتاريخ - 5
  .٧/٤٦ تهذيب التهذيب - 6
  .٧/٤٦ تهذيب التهذيب - 7
  .٩/٥٥٣ سير أعالم النبالء - 8
 .٦٤٥ تقريب التهذيب ص- 9

 مـن  بطن إلى النسبة هذه الميم، آخرها وفي المهملة الطاء وسكون بواحدة المنقوطة الخاء بفتح: ميطَالخُ - 10
 اهللا عبـد  منهم الصحابة، من جماعة إليها ينسب حارثة بن األوس بن مالك بن مخش بن خطمة له يقال .األنصار

 ).٢/٣٨٢األنساب . (ميطَالخُ يزيد بن
 ، ١/١٧٣، ومشاهير علماء األمـصار      ٧/٤٤، والتاريخ الكبير    ١٦١وطبقات خليفة ص    :  انظر ترجمته في   - 11

 .١/٤٦٠وفتح الباري 
 ).٤١(، ترجمة ٥٥ أحوال الرجال ص - 12



 ١٣٧

  ثقة ثبت في الحديث، وكان شيخًا عاليا في : "، وقال الِعجلي١"ثقة: "قال أحمد: أقوال المعدلين
: ، وقـال النَّـسائي  ٣"صدوق وكان إمام مسجد الشيعة وقاصـهم  : "، وقال أبو حاتم   ٢"عداد الشيوخ 

، ٦"ثقة: ابت؛ فقال سألت الدارقطني عن عدي بن ث     : "، وقال السلَمي  ٥"ثقة: "، وقال الدارقطني  ٤"ثقة"
عـالم الـشيعة    : "، وقـال الـذهبي    ٨، وذكره ابن شاهين في الثقات     ٧وذكره ابن حبان في الثقات    

م فيـه   كلِّ، وذكره في من تُ    ٩"وصادقهم وقاصهم وإمام مسجدهم، ولو كانت الشيعة مثله لقل شرهم         
  .١١"ثقة: "، وقال ابن حجر١٠"وهو موثق

، وقـال  ١٢" رأيت أحدا أقْول بقول الشِّيعة من عدي بن ثابت   ما: "قال المسعودي : أقوال المجرحين 
اإلمـام  ، وقـال    ١٤"كان إمام مسجد الشيعة وقاصهم    : "، وقال أبو حاتم   ١٣"يفرط في التشيع  : "يحيى
 الـدين  في جتَحي ال نممعدي بن ثابت : "الطبريأبو جعفر   ، وقال   ١٥"كان يتشيع : " بن حنبل  أحمد
سألت الدارقطني عن عدي بن ثابـت ؛        : "، وقال السلَمي  ١٧"منكر الحديث : "، وقال العقيلي  ١٦"بنقله

                                                
  .٢/٤٩٠العلل ومعرفة الرجال  - 1
  .٢/١٣٢معرفة الثقات للعجلي  معرفة - 2
  .٧/٢ الجرح والتَّعديل - 3
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 .١/١٦ للدارقطني السلمي سؤاالت - 6
  .٥/٢٧٠ الثقات البن حبان - 7
  .١٧٧ تاريخ أسماء الثقات البن شاهين ص- 8
، والكاشف في معرفة من له رواية في الكتـب   ٢/٤٣١المغني في الضعفاء    : وانظر. ٥/٧٨ ميزان االعتدال    - 9

  .٢/١٥الستَّة 
  .١٣٤ ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق ص- 10
 .٦٧١ تقريب التهذيب ص- 11
  .٤/١٠" رواية الدوري" يحيى بن معين وكتابه التاريخ - 12
  .٣/٥٢٤ المصدر السابق - 13
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  .١/٥٧١ األخبار من اهللا رسول عن الثابت وتفصيل اآلثار  تهذيب- 16
  .٣/١٠٧٤ الضعفاء الكبير للعقيلي - 17



 ١٣٨

رِمـي  : "وقال ابن حجـر    ،٢"شيعي جلد : "وقال الذهبي  ،١"ثقة إال أنه كان رافضيا غاليا فيه      : فقال
  .٣"بالتشيع

لكـن لـم يبـين    عه في تشيالنُّقَّاد فقد وافق الجوزجاني حكم ثقة لكنَّه يتشيع؛  :خالصة القول فيه 
  .الضبطالجوزجاني مرتبته من 

  
  واسم .  الكوفي مولى عمرو بن عبد اهللا الواِدعي٤ الهمداني الواِدعيعمر بن أبي زائدة -١٩

ـ ري كـان ": قال فيه الجوزجـاني   . ٥اسمه كنيته : أبي زائدة خالد بن ميمون بن فيروز، وقيل        ىم 
  .٦"بالقدر

، ٨"ثقـة : "، وقال يحيى بن معين    ٧"كان كيس الحفظ  : "الرحمن بن مهدي  قال عبد   : أقوال المعدلين 
، وسئل أحمد عن حديث عمـر بـن    ١٠"صدوق ال بأس به   : "، وقال ٩"لم يكن به بأس   : "وقال أيضا 

: ، وقـال العجلـي    ١٢"هو في الحديث مستقيم   : "وقال في موضع آخر    ،١١"صالح: "أبي زائدة؛ فقال  
، وقـال يعقـوب بـن       ١٥"ليس به بأس  : "، وقال النَّسائي  ١٤"أسليس به ب  : "، وقال أبو حاتم   "١٣ثقة"

                                                
 .١/١٦ للدارقطني السلمي سؤاالت - 1
  .٢/١٥ة ، والكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الست٢/٤٣١َّ المغني في الضعفاء - 2
 .٦٧١ تقريب التهذيب ص- 3
4 - وهو وادعة، إلى النسبة هذه .المهملة العين آخرها وفي األلف بعد المهملة الدال وكسر الواو بفتح: عياِدالو 

  ).٥/٥٥٦األنساب . (دانمه من بطن
ليحيـى بـن   ، ومعرفة الرجـال  ٤٥٢سؤاالت ابن الجنَيد ألبي زكريا يحيى بن معين ص:  انظر ترجمته في   - 5

، والجـرح والتَّعـديل   ٦/١٥٢ الكبير التاريخ، و٣/١٠٩، والعلل ومعرفة الرجال  ١/٨٣" رواية ابن محرز  "معين  
  .٧/٣٩٤ التهذيب تهذيب، و١/٤٣٠ البخاري صحيح شرح الباري فتح، و١٢/٣٤٩، وتهذيب الكمال ٦/١٠٦
  ).٣٤٦(، ترجمة ١٨٩  أحوال الرجال ص - 6
 .٦/١٠٦ الجرح والتَّعديل - 7
  .٣/٢٧١" رواية الدوري" يحيى بن معين وكتابه التاريخ - 8
  . ١/٨٣" رواية ابن محرز" معرفة الرجال ليحيى بن معين - 9

  .٤٥٢ سؤاالت ابن الجنَيد ألبي زكريا يحيى بن معين ص- 10
  .٣/١٠٩العلل ومعرفة الرجال :  انظر- 11
  .٥/٢٣٧ ميزان االعتدال - 12
  .٢/١٦٦عجلي معرفة الثقات لل معرفة - 13
  .٦/١٠٦ الجرح والتَّعديل - 14
  .١٢/٣٤٩ تهذيب الكمال - 15



 ١٣٩

: ،  وقـال الـذهبي     ٣، وذكره ابن شاهين في الثقـات      ٢، وذكره ابن ِحبان في الثقات     ١"ثقة: "سفيان
  .٦"صدوق: "، وقال ابن حجر٥"ثقة معروف: "، وقال أيضا٤"صدوق"

، وقال  ٧"يرى القدر : "لسجستاني ا  وأبو داود   بن حنبل    قال يحيى القطان وأحمد   : أقوال المجرحين 
  .١٠"رِمي بالقدر: "، وقال ابن حجر٩، وذكره العقيلي في الضعفاء٨"يعرف وينكر: "البخارياإلمام 

ن  فبـي  ؛وقد حكم الجوزجاني عليه من ناحية العدالة فقـط        دوق رمي بالقدر؛     :خالصة القول فيه  
  . حكم على ضبطهي بالقدر، ولم يصدر الجوزجاني أيِمه رنَّأبدعته 

  
، أبو عثمـان    لب بن عبد اهللا بن حنطب المخْزومي       ميسرة مولى المط   عمرو بن أبي عمرو    -٢٠

  .١٢"الحديث مضطرب ":قال فيه الجوزجاني .١١المدني
ثقـة ينْكَـر عليـه حـديث     : "، وقال العجلـي ١٣"ليس به بأس: "قال اإلمام أحمد: أقوال المعدلين 

: ، وقال ابن عـِدي    ١٧"ثقة: "، وقال أبو زرعة الرازي    ١٦"ال بأس به  : "تم، وقال أبو حا   ١٥"١٤البهيمة
                                                

  .٣/١٣١ المعرفة والتاريخ - 1
  .٧/١٧٤ الثقات البن ِحبان - 2
  .١٣٤ تاريخ أسماء الثقات البن شاهين ص - 3
  .٢/٦١ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستَّة - 4
 .٥/٢٣٧ ميزان االعتدال - 5
  .٧١٨ التهذيب ص تقريب- 6
  .٥/٢٣٧، وميزان االعتدال ٢١/٣٤٩ ، وتهذيب الكمال ٢٠٣سؤاالت اآلجري ألبي داود ص:  انظر- 7
  .٥/٢٣٧ ميزان االعتدال - 8
  .٣/٩١٨الضعفاء الكبير للعقيلي  -9

  .٧١٨ تقريب التهذيب ص- 10
، ١/٣٤٧ علـل الترمـذي   ، وشـرح  ٦/٢٥٢، والجرح والتَّعديل    ٦/٣٥٩التاريخ الكبير   :  انظر ترجمته في   - 11

  ، ١/٤٣٢، و فتح الباري ٢٢/١٦٨وتهذيب الكمال 
  ).٢٠٦(، ترجمة ١٢٥ أحوال الرجال ص - 12
  . ٢/٥٢ العلل ومعرفة الرجال - 13
ـ  وِفـى  لُوٍط قَوِم عمَل يعمُل الَِّذى ِفى )( النَِّبى عِن عباٍس ابِن عِن ِعكِْرمةَ عن: " نص الحديث هو   - 14  ِذىالَّ

أخرجه ابن عدي في الكامـل       (.يقْتَُل: قَاَل الْبِهيمةَ يْأِتى الَِّذى وِفى محرٍم ذَاِت علَى يقَع الَِّذى وِفى نَفِْسِه ِفى يْؤتَى
 ).٤/٣٣٩في ضعفاء الرجال 

  .٢/١٨١ معرفة الثقات - 15
  .٦/٢٥٢ الجرح والتَّعديل - 16
 . المصدر السابق، نفس الصفحة- 17



 ١٤٠

ربما أخطأ يعتبر حديثه من روايـة       : "، وذكره ابن ِحبان في الثقات؛ وقال      ١"هو عندي ال بأس به    "
صدوق؛ حديثـه مخـرج فـي    : " وقال الذهبي،٣"ليس به بأس: "ابن عبد البروقال ، ٢"الثقات عنه 

هو ثقة متفق على تخريج     : "وقال ابن رجب الحنبلي   ،  ٥وثِّق: ، وقال الذهبي  ٤"الصحيحين األصول 
  .٧"ثقة ربما وهم: " وقال ابن حجر،٦"حديثه مع أنه تكلَّم فيه ابن معين

، وقال يحيى بـن  ٨"الرجل مستَضعف وأحاديثه تدلُّ على حاله: "قال ابن القطان: أقوال المجرحين 
ليس بالقوي،  : "وقال يحيى ،  ٩"مرو بن أبي عمرو وكان يستَضِعفُه     كان مالك يروي عن ع    : "معين

: ، وقال أبـو داود    ١١"ضعيف: " وقال أبو بكر بن أبي خَيثَمة عن يحيى بن معين          ،١٠"وليس بحجة 
هذا الحديث فيه ضـعف     :"، وقال عثمان الدارمي في حديث رواه في األطعمة          ١٢"ليس هو بذاك  "

  .١٤ العقيلي في الضعفاء، وذكره١٣"من أجل عمرو بن أبي عمرو
 .في الحكم عليهالنُّقَّاد  الجوزجاني خالففقد ؛ ربما وهمقة، ث :خالصة القول فيه

  
  ، ١٦، الهجري١٥ األعرابي ويكنى أبا سهل مولى لطيء، العبديعوف بن أبي جميلة -٢١
  

                                                
  .٥/١١٦ الكامل في ضعفاء الرجال - 1
  .٥/١٨٥ الثقات البن حبان - 2
 .٢٠/١٧٥ واألسانيد المعاني من الموطأ في لما التمهيد - 3
  .٢/٨٤الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستَّة : ، وانظر٥/٣٣٧ ميزان االعتدال - 4
  .١٤٧ ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق ص- 5
  .١/٣٤٧ذي  شرح علل الترم- 6
  .٧٤٢ تقريب التهذيب ص- 7
  .٥/١١٦ الكامل في ضعفاء الرجال - 8
  .٣/١٩٥" رواية الدوري" تاريخ ابن معين - 9
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  .٣/١٠٠٤ الضعفاء الكبير للعقيلي - 14
 إلـى  النـسبة  هذه .المهملة الدال آخرها وفي بواحدة، المنقوطة الباء وسكون المهملة، العين بفتح: ديبعال - 15
 ).٤/١٣٥األنساب . (نزار بن ربيعة في" القيس عبد"

16 - الهالـيمن  بـالد  مـن  بلدة وهي هجر، إلى النسبة هذه .آخرها في الراء وكسر والجيم الهاء بفتح: ريج. 
 .)٥/٦٢٧األنساب (



 ١٤١

 البـصرة  يرأ مـن  ويساره بيمينه يتناول" :قال فيه الجوزجاني  . ١هـ١٤٦توفي سنة   . البصري
  .٢"والكوفة

، وقـال محمـد بـن عبـد اهللا     ٣"كان يسمى الـصدوق : "قال مروان بن معاوية : أقوال المعدلين 
يرفع : كان ثقةً كثير الحديث، وقال بعضهم     : "، وقال ابن سعد   ٤"كان من أثبتهم جميعا   : "األنصاري

صـدوق  : "قال أبـو حـاتم    ، و ٧"ثقة صالح الحديث  : "، وقال أحمد  ٦"ثقة: "، وقال ابن معين   ٥"أمره
ثقـة  : "، وقال الـذهبي ١٠، وذكره ابن ِحبان في الثقات  ٩"ثقة ثبت : "، وقال النَّسائي  ٨"صالح الحديث 

  .١٢"ثقة: "، وقال ابن حجر١١"مكثر
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  . ١٩"رِمي بالقدر وبالتشيع:"حجر
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 ١٤٢

جوزجـاني   وقد وافق النُّقَّاد قول ال   ،بالرفض  و بالتشيع قة؛ لكنه قدري رِمي   ث :خالصة القول فيه  
ه تارة يتـشيع وتـارة      نَّأالجوزجاني  أبو إسحاق   في الحكم على عوف من ناحية بدعته؛ فقد بين          

  .يرمى بالرفض
  

 الكوفي األحول مولى آل طلحة بن عبيد اهللا،         ١ بن حماد بن زهير المالئي      الفضل بن دكَين   -٢٢
  .٣"اللسان صدوق المذهب وفيك" :جانيوزقال فيه الج. ٢هـ٢١٩توفي سنة . أبو نعيم

: وقال أبو زرعة الدمشقي    ،٤"وكان ثقة مأمونًا كثير الحديث حجة     : "قال ابن سعد  : أقوال المعدلين 
، وقصة اختبار يحيى بـن     ٥"أبي نعيم وعفان  : ما رأيت أثبت من رجلين    : "سمعت ابن معين يقول   "

وقـال   ،٧"أبو نعيم مـن الثقـات  : "ي، وقال ابن المدين٦معين وأحمد بن حنبل ألبي نعيم  مشهورة   
أبو نعيم صدوق ثقة موضع للحجـة       : "، وقال أحمد  ٨"أبو نعيم ثقة ثبت صدوق    : "يعقوب بن شيبة  

أبو : "، وقال ابن عمار   ١٠"كان يعرف في حديثه الصدق    : "، وقال أبو داود عن أحمد     ٩"في الحديث 
مـا  : "وقال أحمد بـن صـالح     ،  ١١"نعيم متقن حافظ، إذا روى عن الثقات فحديثه أرجح ما يكون          

قلت : ، وقال اآلجري  ١٣"ثقة ثبت في الحديث   : "، وقال الِعجلي  ١٢"رأيت محدثًا أصدق من أبي نعيم     
، ١٥"ثقة كان يحفظ حديث الثوري    : "، وقال أبو حاتم   ١٤"جدا: كان أبو نعيم حافظًا؟ قال    : "ألبي داود 
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 ١٤٣

: ، وقال النَّسائي في الكنى    ١"يم أتقن الرجلين  أبو نع : "وسئل أبو زرعة عن أبي نعيم وقَِبيصة؛ فقال       
أجمع أصحابنا على أن أبا نعيم كان غايـة فـي       : "، وقال يعقوب بن سفيان    ٢"أبو نعيم ثقة مأمون   "

كـان أتقـن أهـل      : "، وقال في موضع آخـر     ٤"كان حافظًا متقنًا ثبتًا   : "، وقال ابن ِحبان   ٣"اإلتقان
  كان أبو نعيم مزاحا : "، وقال الخطيب في تاريخه٦، وذكره ابن شاهين في الثقات٥"زمانه

ثقـة  : "وقال ،٩"الحافظ: "وقال ،٨"الحافظ الثبت : "، وقال الذهبي  ٧"ذا دعابة مع تدينه وثقته وأمانته     
ثقـة  : "، وقـال  ١٢"حافظ حجة : "، وقال ١١"الحافظ العلم : "، وقال ابن حجر   ١٠"حجة يتشيع وال يغلو   

  .١٣"ثبت
كان أبو نعيم إذا ذكر إنـسانًا؛  : "سمعت ابن معين يقول: "ابن الجنَيد الخُتَِّلي  قال  : أقوال المجرحين 

فالن كان مرجًئا فاعلم أنه صاحب سنة ال بـأس   : هو جيد وأثنى عليه فهو شيعي، وإذا قال       : فقال
هذا قول دال على أن يحيى يميل إلى اإلرجاء وهو خير مـن  : "، وعلّق الذهبي على ذلك قائالً     "به

يتشيع مـن غيـر علُـو وال        : "وقال ابن حجر   ،١٥"يتشيع وال يغلو  : "وقال الذهبي  ،١٤"بكثيرالقدر  
ب١٦"س.  

 فقد وافق الجوزجاني بقية النُّقَّاد إال       ثقة إال أنه يتشيع من غير غُلُو وال سب؛        : خالصة القول فيه  
  .أن حكمه دون حكمهم
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 بن ربيعة بن عمرو بن الحارث بن سـدوس،   بن قتادة بن عزيز بن محمدعامة قتادة بن دِ  -٢٣
 قـوم  وكـان  ":قال فيه الجوزجـاني   . ١هـ١١٧توفي سنة   . البصري، أبو الخطاب، كان أعمى    

 فـي  اجتهادهم من عرفوا لما حديثهم الناس احتمل عليه ويتوهم يزن من منهم القدر في يتكلمون
... فمـنهم  رأيهم بسوء والُب وإن بالكذ عليهم يتوهم لم الحديث في وأمانتهم ألسنتهم وصدق الدين
  .٢"قتادة

، وقـال محمـد بـن    ٣"ما أتاني عراقي أحفظ من قتـادة : "قال سعيد بن المسيب    :أقوال المعدلين 
 مأمونًا، حجـة فـي   وكان ثقةً: "، وقال ابن سعد٤"قتادة أحفظ الناس، أو من أحفظ الناس      : "سيرين
، ٦"ا بالتفسير و بـاختالف العلمـاء      دم قتادة، كان عالم   قَلَّ أن نجد من يتق    : "، وقال أحمد  ٥"الحديث

لو شهدت علـى ضـرب   : "الدستُواِئيقال هشام : سمعت عبد الرحمن بن مهدي قال: "وقال أحمد 
لم يثبت عندنا عن قتـادة      : "، وقال أبو داود   ٧"-يعني في الحديث ألنه قد استثبت     -عنق قتادة جاز  

، وذكره ابـن ِحبـان   ١٠"تابعي ثقة: "، وقال الِعجلي٩"س به بأسلي: "، وقال أبو حاتم   ٨"القول بالقدر 
عني بالعلم فصار من حفاظ أهل زمانه وعلمائهم بـالقرآن          : "وقال في موضع آخر    ،١١في الثقات 

، ١٥"حافظ ثقة ثبت  : "أيضا، وقال   ١٤"رالحافظ المفس : "، وقال الذهبي  ١٣ووثقه الدارقطني ،  ١٢"والفقه
فق على صحة حديثهم وإليـه      اظ والثقات المتَّ  د األئمة األعالم والحفَّ   أح: "وقال ابن رجب الحنبلي   
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 ١٤٥

، ٣"كان حـافظ عـصره    : "ا، وقال أيض  ٢"ثقة ثبت : "، وقال ابن حجر   ١"المنتهى في الحفظ واإلتقان   
احـتج بـه   : "، وقـال أيـضا  ٤"أحد األئمة األعالم الحافظ عن أنس وابن المـسيب        : "وقال أيضا 

  .٥"الجماعة
 ف  : "، وقال علي بن المديني    ٦"كان يقول بشيء من القدر    : "قال ابن سعد   :حينأقوال المجرعـضي

أحسب أن أكثرها بين قتادة وسعيد فيها       : "أحاديث قتادة عن سعيد بن المسيب تضعيفًا شديدا، وقال        
: الـدارقطني ، وقال   ٨"كان يتَّهم بالقدر، وكان ال يدعو إليه وال يتكلم فيه         : "، وقال الِعجلي  ٧"رجال

س ورمـي  مـدلِّ : "، وقـال الـذهبي  ٩"وقتادة وإن كان ثقة، وزيادة الثقة مقبولة عندنا، فإنه يدلِّس "
وهـو مـشهور   : " وقـال  ضعه ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتـب المدلِّـسين          ، و ١٠"بالقدر

  .١١"بالتدليس
ـ لنُّخالف الجوزجاني افقد   قة يدلِّس ورِمي بالقدر؛   ث :خالصة القول فيه   اد فـي الحكـم عليـه؛    قَّ

فه من ناحية الضبطفضع.  
  

توفي سـنة  . ، أبو غسان١٢ بن زياد بن درهم الكوفي، مولى لهم، النَّهدي مالك بن إسماعيل   -٢٤
   وسوء عبادته على صالح بن الحسن أعني- انيسح كان" :١٤قال فيه الجوزجاني. ١٣هـ٢١٩
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  .١-مذهبه
لـيس بالكوفـة    : "يحيى بن معين  ، وقال   ٢"كان أبو غسان صدوقًا   : "دل ابن سع  قا :أقوال المعدلين 

، وقـال   ٤"ثينث من أئمـة المحـد     أبو غسان محد  : "، وقال محمد بن عبد اهللا بن نمير       ٣"أتقن منه 
هـو  : فقال. التشيع: وعن ماذا تسأل؟، قلت: "غاِزي، سألت البخاري عن أبي غسان، قال     الحسن ال 

رأيتم عبد اهللا بن موسى، وأبا نعيم، وجماعة مشايخنا الكـوفيين لمـا             على مذهب أهل بلده، ولو      
، وقال  ٦"دا، وكان صحيح الكتاب   كوفي ثقة، وكان متعب   : " وقال الِعجلي  ،٥"سألتمونا عن أبي غسان   

كـان ثقـةً   : "، وقال في موضع آخـر    ٧"ثقة صحيح الكتاب، وكان من العابدين     : "يعقوب بن شيبة  
 بالكوفـة أتقـن     لم أر : "وقال أبو حاتم   ،٩"يد األخذ كان صحيح الكتاب ج   : "اود، وقال أبو د   ٨"متثبتًا

، وقـال   ١٠"من أبي غسان، وهو متقن ثقة، وكان له فضل صالح وعبادة وصحة حديث واستقامة             
وايات في جملة الكوفيين، وهـو      مشهور بالصدق، وبكثرة الر   : "، وقال ابن عِدي   ١١"ثقة: "النَّسائي

ث عـن صـدوق    أحاديثه تكثر وهو في نفسه صدوق، وإذا حدر له حديث؛ فإن  أشهر من أن يذك   
 إلـى  يميـل  ثقـة  ثقـة : "سـفيان  بن يعقوبوقال   ،١٢"ث عنه صدوق فال بأس بحديثه     مثله وحد 

صـدوق ثبـت    : "، وذكره ابن شاهين في الثقات، وقال      ١٤" وذكره ابن ِحبان في الثقات     ،١٣"التشيع
، ١٧"ثقة مـشهور  : "، وقال في الميزان   ١٦"حجة عابد قانت  : "ال الذهبي ، وق ١٥"متقن إمام من األئمة   
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 ١٤٧

، ٢"ثقة متقن صحيح الكتـاب عابـد  : "، وقال ابن حجر١"حديثه في كل األصول : "وقال في السير 
  .٣"قد احتج به األئمة: "وقال في موضع آخر

  
: سـفيان  بـن  يعقوبل  وقا ،٥قال أبو داود  كذا  و ،٤"شديد التشيع : "قال ابن سعد   :أقوال المجرحين 

، ٨عفاء، وأورده ابن عِدي في الـض      ٧"فيه أدنى تشيع  : "وقال الذهبي في السير    ،٦"التشيع إلى يميل"
  . ٩"تناكر ابن عِدي بإيراده مع اعترافه بصدقه وعدالته: "واستنكر ذلك اإلمام الذهبي بقوله

في رميه بالتشيع؛ بينما لم     النُّقَّاد  جاني   فقد وافق الجوز   قة متقن لكنه يتشيع؛   ث :خالصة القول فيه  
  .يحكم عليه من ناحية الضبط

  
. أبا الحـسن : مديني يكنى أبا عبد اهللا ، ويقال  . علْقَمة بن وقاص اللَّيثي    بن   محمد بن عمرو   -٢٥

  .١١"حديثه ويشتهى الحديث بقويليس " :قال فيه الجوزجاني. ١٠هـ١٤٥توفي سنة 
وأما محمد بن عمرو فرجل صـالح لـيس بـأحفظ النـاس             : " يحيى القطان  قال: أقوال المعدلين 

وسألت عليا عن محمد بن عمرو      : "، وقال ابن أبي شيبة    ١٣"ثقة: "، وقال يحيى بن معين    ١٢"للحديث
                                                

  .١٠/٤٣٠ سير أعالم النبالء - 1
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 ، والجـرح والتَّعـديل     ١٠٧ص  " رواية ابـن محـرز    "معرفة الرجال ليحيى بن معين      :  انظر ترجمته في   - 10 
، ١/٢١٣، ومشاهير علماء األمـصار      ٧/٣٧٧، والثقات البن حبان     ٦/٢٢٤، والكامل في ضعفاء الرجال      ٨/٣٠
، والضعفاء والمتروكين البن الجوزي     ٢/٦٦٨٩  الصحيح الجامع في البخاري عنه جخر لمن جريحوالتَّ عديلالتَّو
أسماء من تكلم فيه وهـو موثـق        ، وذكر   ١/١٥٧، والعبر في خبر من غبر       ٢٦/٢١٢،  وتهذيب الكمال     ٣/٨٨

، وشرح علـل    ٩/٢٨٣، وتاريخ اإلسالم    ٢٣/٢٠٧، والكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستَّة           ١٦٥ص
  .٣٥٤، وخالصة تذهيب تهذيب الكمال ص٩/٣٣٣، وتهذيب التهذيب ١/٤٠١الترمذي 

  ).٢٤٤(، ترجمة ١٤١ أحوال الرجال ص - 11
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 ١٤٨

: ، وقـال أبـو حـاتم      ١"كان ثقة، وكان يحيى بن سعيد يضعفه بعض الضعف        : "بن علْقَمة؛ فقال  ا
وقد تكلم بعض أهل الحديث فـي قـوم   : "، وقال الترمذي٢"وهو شيخصالح الحديث يكتب حديثُه   "

من ِجلَّة أهل العلم وضعفُّوهم من ِقبل حفظهم ووثَّقهم آخرون لجاللهم وصدقهم، وإن كـانوا قـد                 
وقد تكلَّم يحيى بن سعيد القطان في محمد بـن عمـرو ثـم روى               ... وهموا في بعض ما رووا    

ولمحمـد  : "، وقال ابن عِدي   ٥"ثقة: "، وفي موضع آخر قال    ٤"ه بأس ليس ب : "، وقال النَّسائي  ٣"عنه
بن عمرو بن علْقَمة حديث صالح، وقد حدث عنه جماعة من الثقات كل واحد منهم ينفـرد عنـه    

وقـال   ،٧، وذكره ابن ِحبان في الثقات     ٦"بنسخة ويغرب بعضهم على بعض وأرجو أنَّه ال بأس به         
، وقال  ٩"مشهور حسن الحديث  : "، وقال الذهبي  ٨"دينة ومتقنيهم من حجة أهل الم   : "في موضع آخر  

، وقـال   ١١"صدوق: "، وقال في موضع آخر    ١٠"وكان حسن الحديث، كثير العلم، مشهورا     : "أيضا
  .١٢"صدوق له أوهام: "ابن حجر

لم يكونوا يكتبون حديث محمد بن عمرو حتـى اشـتهاها   : "قال يحيى بن سعيد: أقوال المجرحين 
محمد بن عمرو كيف هـو؟  : "، وقال علي بن المديني ليحيى بن سعيد   ١٣"سناد فكتبوها أصحاب اإل 

: وقال يحيى بن سـعيد     ،١٤"ليس هو ممن تريد   : ال بل اشدد، قال   : قال تريد العفو أو التَّشدد؟ قلت     
سئل يحيى بـن معـين   : "، وقال أبو بكر بن أبي خَيثمة١٥"وسألت مالكًا عنه فقال فيه نحو ما قلت     

يحدث مـرة  : وما ِعلَّة ذلك؟ قال   : قيل له . ما زال الناس يتَّقون حديثه    : حمد بن عمرو؛ فقال   عن م 
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 ١٤٩

، وقـال  ١"عن أبي سلَمة بالشيء من رأيه ثم يحدث به مرة عن أبي سـلَمة عـن أبـي هريـرة             
ع بعض  ربما رف : " عن محمد بن عمرو؛ فقال لي      -يقصد اإلمام أحمد بن حنبل    –سألته  : "المروذي

: ، وقال أبو أحمد الحـاكم ٣"كان يخطئ: "وقال ابن ِحبان  ،٢"الحديث، وربما قصر به، وهو يحتَمل     
  .٤"ليس بالحافظ عندهم"

في الحكم عليه لكن كـان حكمـه        النُّقَّاد  قد وافق الجوزجاني    . دوق يخطئ ص :خالصة القول فيه  
 .دون حكمهم

  
تـوفي  . أبو عبد الرحمن الكـوفي    .  موالهم ٥ر الضبي  بن غَزوان بن جري    محمد بن فُضيل   -٢٦

  .٧"زائغ عن الحق ":قال فيه الجوزجاني. ٦هـ١٩٤سنة 
، وقال عثمان الدارمي عـن ابـن   ٨"كان ثقةً صدوقًا كثير الحديث: "قال ابن سعد : أقوال المعدلين 

 وقـال   ،١٠"حديثـه  قطس أقل وما في الحديث كان ثقة ثبتًا    : "، وقال علي بن المديني    ٩"ثقة: "معين
، وقـال أبـو     ١٣"شيخ: "، وقال أبو حاتم   ١٢"ثقة: "قال العجلي  ،١١"كان حسن الحديث  : "حمداإلمام أ 

                                                
  .٨/٣٠ الجرح والتَّعديل  - 1
 .٢٢٩ ص وغيره وذيالمر رواية حنبل بن أحمد عن الرجال ومعرفة العلل - 2
  .٧/٣٧٧ الثقات البن حبان - 3
 .٣/٢٩٦ األسامي والكنى - 4
وهـم  " ني ضبة ب"هذه النسبة إلى    . بفتح الضاد المعجمة، والباء المكسورة المشددة المنقوطة بواحدة       :  الضبي - 5

وفـي  .  ضبة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن ربيعة بن معد بـن عـدنان                   :ففي مضر جماعة،  
.  ضبة بن عمرو بن الحارث بن تميم بن سعد بن هـذيل  :وفي هذيل .  ضبة بن الحارث بن فهر بن مالك       :قريش

بو عبد الرحمن محمد بن فُضيل بن غَـزوان       أ :والمنتسب إليهم والء  . وجماعة ينسبون إلى كل واحد من هؤالء      
 ).٤/١٠األنساب : انظر. (بن جرير الضبي، من أهل الكوفة، وكان مولى بني ضبة

،  ٣/١١٢، والمعرفـة والتـاريخ      ٨/٥٧، والجـرح والتَّعـديل      ٦/٣٨٩ الطبقات الكبرى :  انظر ترجمته في   - 6
، والكاشف في معرفة من له رواية فـي الكتـب           ٢٦/٢٩٣، وتهذيب الكمال    ١/٢٥وسؤاالت السلمي للدارقطني    

، والمغني في الضعفاء    ١٦٧، وذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق ص        ٧/٤٥٥، وميزان االعتدال    ٢/٢١١الستَّة  
  .٩/٣٥٩، وتهذيب التهذيب ١/٢٤٨، والعبر في خبر من غبر ٢/٦٢٤

  ).٦٣(، ترجمة ٦٢ أحوال الرجال ص- 7
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 ١٥٠

، ٣"ثقة: "وقال يعقوب بن سفيان    ،٢"ال بأس به  : "، وقال النَّسائي  ١"من أهل الصدق   صدوق: "زرعة
، ٦"ثقـة : "وقال الـذهبي ، ٥وذكره ابن شاهين في الثقات ،٤"كان ثبتًا في الحديث: "وقال الدارقطني 

: ، وقـال ابـن حجـر   ٨"ثقة مـشهور : "، وقال في موضع ثالث٧"صدوق: "وقال في موضع آخر   
  .٩"صدوق عارف"

، ١١"كان يتشيع : "، وقال أحمد  ١٠"كان شيعيا وبعضهم ال يحتج به     : "قال ابن سعد  : أقوال المجرحين 
: ، وقال يعقوب بـن سـفيان      ١٣"ا محترفًا كان شيعي : "، وقال أبو داود   ١٢"كان يتشيع : "وقال العجلي 

، بلغني أن أباه ضربه من أول الليل إلى         كان منحرفًا عن عثمان     : "، وقال الدارقطني  ١٤"شيعي"
رمـي   ":، وقـال ابـن حجـر    ١٦"شيعي: "، وقال الذهبي  ١٥" فلم يفعل  آخره ليترحم على عثمان   

  .١٧"بالتشيع
إنَّما كان مواليا فقط    : "الذهبي على أبي داود؛ فقال    رد  ثقة رمي بالتشيع؛ وقد      :خالصة القول فيه  

 وهـو معظِّـم     تحرفه على من حارب أو نازع األمر عليـا          : "، وقال أيضا  ١٨"مبجالً للشيخين 
إنما توقف فيه مـن توقـف   : "ورد ابن حجر على ابن سعد؛ فقال   .١٩)رضي اهللا عنهما  (للشيخين  
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 ١٥١

 النُّقَّاد في الحكم على محمد بن فُضيل من ناحية العدالة؛ فقد            ؛ فقد وافق الجوزجاني سائر    ١"لتشيعه
  ".زائغ عن الحق: "ثبت أنه رمي بالتشيع، وهذا ما يقصده الجوزجاني من قوله

اب منصور بن المعتمر بن عتَّ     :، ويقال عةيباب بن عبد اهللا بن ر      بن عتَّ  منصور بن المعتمر   -٢٧
وعـد جماعـة    -قال فيه الجوزجاني  . ٢هـ١٣٢توفي سنة   . اب الكوفي أبو عتَّ . لميد الس قّربن فَ 
 تكـون  أال خافوا لما أرسلوا عندما ووقفوا الحديث في ألسنتهم صدق على الناس احتملهم" :-معه

  .٣"صحيحة مخارجها
فمن اختلـف   : أربعة بالكوفة ال يختلف في حديثهم     : "قال عبد الرحمن بن مهدي    : أقوال المعدلين 

وكـان شـيخ    : "، وقال يعقوب بن سفيان    ٤"منصور بن المعتمر  : هو يخطئ ليس هم، منهم    عليهم ف 
ال أعلـم أحـدا     : "بن حنبل اإلمام أحمد   ، وقال   ٦"كان ثقة كثير الحديث   : "، وقال ابن سعد   ٥"صدق

وكان من أثبـت  : "قال البخاريو، ٧" إال أن يكون منصور بن المعتمر      -بن عتَيبة -أثبت من الحكم  
ثقة ثبت في الحديث كان أثبت أهل الكوفة وكأن حديثه القدح ال يختلـف              : "قال العجلي ، و ٨"الناس

منصور ال يروي إال عـن  : "اآلجري عن أبي داود  أبو عبيد   ، وقال   ٩"فيه أحد  متعبد رجل صالح     
سـمعت  : " الـرازي  ، وقال أبو زرعة   ١١"ال يخلِّط وال يدلِّس   : "، وقال "ثقة: "، وقال أبو حاتم   ١٠"ثقة

                                                
 .١/٤٤١ فتح الباري - 1
، ١/٣٦٧، ومعرفـة الثقـات للعجلـي      ٣/٤٥٠، والتاريخ الكبير    ٦/٣٠٩ الطبقات الكبرى :  انظر ترجمته في   - 2

، ومـشاهير علمـاء     ٦/٣٤١، والثقـات البـن ِحبـان        ٣/٣٢٣، والجـرح والتَّعـديل      ٣/٨٥والمعرفة والتاريخ 
، وحليـة   ٢/٧٢١ الـصحيح  الجـامع  فـي  البخـاري  عنـه  جخـر  لمن جريحوالتَّ عديلالتَّو،  ١/٢٦٣األمصار
 من له روايـة فـي       ، والكاشف في معرفة   ٥/٢٩٦، وسير أعالم النبالء     ٩/٢٨٩، وتهذيب الكمال    ٥/٢٩األولياء

، ٥/٤٠٢، وسير أعـالم النـبالء       ٣/٩٧، وميزان االعتدال    ١/٢٣٦والمغني في الضعفاء    . ١/٤٠١الكتب الستَّة   
  .٣٣٤، وتقريب التهذيب ص١٠/٢٧٧، وتهذيب التهذيب ١/١٤٢وتذكرة الحفاظ 

  ).١٠٣(، ترجمة ٧٩ أحوال الرجال ص - 3
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 ١٥٢

، وقـال   ٢، وذكره ابن ِحبان فـي الثقـات       ١"أثبت أهل الكوفة منصور   : "براهيم بن  موسى يقول    إ
  .٥"سيدلِّثقة ثبت وكان ال : "، وقال ابن حجر٤"أحد األعالم: "، وقال٣"من أئمة الكوفة: "الذهبي

: وقال الذهبي ٧"عكان يتشي : "، وقال ابن ِحبان   ٦"كان فيه تشيع قليل   : "قال العجلي : أقوال المجرحين 
  .٨"يقال فيه يسير تشيع"

خالف الجوزجاني النُّقَّاد في الحكم عليه؛ فضعفه وهم         فقد   ع؛ثقة فيه قليل تشي    :خالصة القول فيه  
  .له موثقون

  
٢٨-   نَ وهب بن منْعاني                ه  ببن كامل بن سيج بن ذي كبار، وهو مـن األسـوار اليمـاني الـص

قال فيه  . ١٠هـ١١٤توفي سنة   . أبو عبد الرحمن  : س، أبو عبد اهللا، وقيل    ، من أبناء فار   ٩الذِّماري
  .١١"عليه ندم أنه حدث ثم القدر في اكتاب كتب كان" :الجوزجاني

، ١٥، وذكره ابن ِحبان في الثقـات      "ثقة: "١٤ والِعجلي ١٣ والنَّسائي ١٢قال أبو زرعة   :أقوال المعدلين 
، وأضـاف فـي     ١٧"ثقة مشهور : "موضع آخر ، وقال في    ١٦"صدوق صاحب كتب  : "وقال الذهبي 

                                                
  . المصدر السابق، نفس الصفحة- 1
  .٧/٤٧٣ الثقات البن ِحبان - 2
  .٢/٢٩٧عرفة من له رواية في الكتب الستَّة  الكاشف في م- 3
  .١/١٤٢ تذكرة الحفاظ - 4
 .٩٧٣ تقريب التهذيب ص - 5
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 قريـة  إلـى  النـسبة  هذه الراء، آخرها وفي األلف بعدها الميم وفتح المعجمة المشددة الذال بكسر: ماريالذِّ - 9

 ).٣/١١األنساب . (باليمن
،  ٨/١٦٤، والتاريخ الكبير    ٢/٥٢٢، والعلل في معرفة الرجال      ٥/٥٤٣ الطبقات الكبرى :  انظر ترجمته في   - 10

، ١١/١٤٧، وتهذيب التهذيب    ٤/٥٤٤، وسير أعالم النبالء     ٢٩٦، وجامع التحصيل ص   ٢/٣٩والمعرفة والتاريخ   
  .٤١٩ذيب الكمال صوخالصة تذهيب ته

  ).٣٤٧(، ترجمة ١٨٩ أحوال الرجال ص - 11
  .٩/٢٤ الجرح والتَّعديل - 12
  .٣١/١٤٠ تهذيب الكمال - 13
 .٢/٢٤٥معرفة الثقات للعجلي  معرفة - 14
 .٥/٤٨٧ الثقات البن ِحبان- 15
 .٢/٣٥٨ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستَّة - 16
  .١٩٣وهو موثق ص  ذكر أسماء من تكلم فيه - 17



 ١٥٣

عالم أهل اليمن،   : "، وقال في موضع آخر    ١"فه أبو حفص الفلَّاس وحده    ر ضع باص ح قص: "المغني
  .٣"ثقة: "، وقال ابن حجر٢"ثقة له في الصحيحين

  .٤"وكان ضعيفًا: "قال أبو حفص الفلَّاس :أقوال المجرحين
وثقه الجمهور، وشذَّ الفلَّاس؛    " : فقد قال ابن حجر    ؛رجع عنه  اتهم بالقدر و   ثقة :خالصة القول فيه  

  وكان شبهته في ذلك أنه كان يتهم بالقول في القدر وصنَّف فيه كتابا، ثم صح               ،كان ضعيفًا : "فقال
فقد وافق الجوزجاني النُّقَّاد في بيان بدعته التي كان عليها قبل أن يرجع؛ بينمـا                .٥"أنه رجع عنه  

  .رجة ضبطهلم يبين د
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  .١٩٠ الرواة الثقات المتكلم فيهم بما ال يوجب ردهم ص- 2
  .١٠٤٥ تقريب التهذيب ص- 3
  .٣/١٨٩ الضعفاء والمتروكين البن الجوزي- 4
  .١/٤٥٠ فتح الباري - 5



 ١٥٤

 المبحث الثاني
  .جاني وروى له البخاري فقطم فيه الجوزدراسة تطبيقية على من تكلَّ

  
أبو إبراهيم الكوفي، تـوفي سـنة       : ، أبو إسحاق، ويقال   ٢األزِدي ١ إسماعيل بن أبان الوراق    -١

  .٤"الحديث في يكذب يكن ولم ،الحق عن مائالً كان" :قال فيه الجوزجاني. ٣هـ٢١٦
ليس به بأس كان صديقًا لـي،       : "، وقال ابن معين   ٥"ال بأس به  : "قال ابن المديني   :أقوال المعدلين 

وقـال   ،٧"ثقـة : "، وقال يحيى بن معين    ٦"ما كتبت عنه شيًئا قط، وكان يحدث عن شيوخ ضعفاء         
: ، وقـال البخـاري    ٩"ثقـة : "، وقال أحمد  ٨"ثقة صحيح الحديث ورع مسلم    : "عثمان بن أبي شيبة   

: ، وقال أبـو حـاتم  ١٢"ثقة" :، وقال أبو داود ١١"ثقة: "، وقال أحمد بن منصور الرمادي     ١٠"صدوق"
وقال جعفر بن محمد بن شاكر       ،١٣"صدوق في الحديث صالح الحديث، ال بأس به، كثير الحديث         "

وإنما : "ال البزار وق ،١٥"ثقة: "، وقال مطين  ١٤"حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق، وكان ثقة      : "الصائغ

                                                
1 - وغيرها، الحديث وكتب المصاحف كتبي لمن اسم هذا القاف، آخرها وفي الراء وتشديد الواو بفتح: اقالور 

  ). بتصرف٥/٥٨٤األنساب  (.اأيض الوراق الورق يبيع لمن يقال وقد
 الغوث بن أزد وهو ،-المهملة الدال وكسر الزاي وسكون األلف بفتح- وءةنُشَ أزد إلى النسبة هذه: األزِدي - 2

  ).١/١٢٠األنساب . (سبأ بن وكهالن بن زيد بن مالك بن نبت ناب
، والعلـل ومعرفـة الرجـال    ٤٣١سؤاالت ابن الجنَيد ألبي زكريا يحيى بن معـين ص  :  انظر ترجمته في - 3

ـ و ،٨/٩١، والثقات البن ِحبان     ٢/١٦٠، والجرح والتَّعديل    ١/٣٤٧ الكبير التاريخو،  ٣/٢٦٧ لَمي  ؤاالتسالـس 
،  وتهذيب   ٥/٧٣ وتاريخ اإلسالم    ،٣/٥، وتهذيب الكمال    ١/٣١٠، والكامل في ضعفاء الرجال      ٣ ص   للدارقطني
  .١٠/١٥٤،  وفتح الباري ١/٢٣٦التهذيب 

 ).١١٤( ، ترجمة ٨٤ أحوال الرجال ص- 4
 .١/٢٣٦ تهذيب التهذيب - 5
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  .٢٨ تاريخ أسماء الثقات ص- 8
  .٣/٢٦٧معرفة الرجال  العلل و- 9
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  . المصدر السابق، نفس الصفحة- 15



 ١٥٥

   نَّأعه ال   كان عيبه شدة تشي ه عي  وقال أبـو أحمـد    ٢"ليس به بأس  : "، وقال النَّسائي  ١"ماعر في الس ،
، وقال السلمي سـألت  ٥وذكره ابن حبان في الثقات ،٤، وذكره ابن شاهين في الثقات  ٣"ثقة: "الحاكم

كـوفي  : "، وقال أيضا  ٧"ثقة: "قال الذهبي ، و ٦"ثقة مأمون : "الدارقطني عن إسماعيل الوراق؛ فقال    
  . ٩"كوفي ثقة: "، وقال ابن حجر٨"مكثر

إسماعيل بـن  : قلت للدارقطني: "، وقال الحاكم١٠"متروك الحديث: "سائيقال النَّ  :أقوال المجرحين 
من هـذا المـذهب؟    : قد أثنى عليه أحمد بن حنبل، وليس بالقوي عندي، قلت         : أبان ما حاله؟ قال   

، و ١٢"كان فيـه تـشيع  : قيل: "، وقال الذهبي١١" أحاديثه ليست بالصافية  ذهب وغيره؛ فإن  الم: قال
  . ١٣"تُكلِّم فيه للتشيع: "قال ابن حجر

وقـول  : "قد رد ابن عدي على الجوزجـاني بقولـه        وم فيه للتشيع؛    لِّكثقة تُ  :خالصة القول فيه  
ع، وأما الصدق فهو صدوق فـي  عدي أنه كان مائالً عن الحق يعني ما عليه الكو   السفيون من تشي

حامل وكان شديد الميل إلى مذهب أهل دمشق في التَّ        : "، وقال ابن عِدي في الجوزجاني     ١٤"الرواية
   على علي"ا ألهل دمشق في وقت كما كـان الـرفض       : "وقال الذهبي  ،١٥قد كان النَّصب مذهب

جاني  و. ١٦"ا لهم في وقت مضى    مذهبوزن درجـة     قد وافق الجالنُّقَّاد في بيان بدعته؛ بينما لم يبـي 
  .ضبطه

  

                                                
  . المصدر السابق، نفس الصفحة- 1
 .٣/٥ تهذيب الكمال - 2
  .ولم أجدها في األسامي والكنى. ١/٢٣٦ نقلها عنه ابن حجر في تهذيب التهذيب - 3
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 ١٥٦

: قال فيه الجوزجاني  . ١ بن سعيد الهمداني، أبو عمر الكوفي، نزيل بغداد        إسماعيل بن مجاِلد   -٢
  .٢"محمود غير"

، وقال عثمان بـن     ٤"ثقة: "، وقال في موضع آخر    ٣"ليس به بأس  : "قال ابن معين   :أقوال المعدلين 
مـا أراه  : "، وقال أحمد بن حنبل٥"ان ثقة وصدوقًا وليتني كنت كتبت عنه، وليس به بأس  ك: "شيبة

هـو  : "، وقال أبو داود   ٨"صدوق: "، وقال البخاري  ٧"صالح: "، وقال في موضع آخر    ٦"إال صدوقًا 
ليس ممن يكـذب  : " الرازي، وقال أبو زرعة١٠"هو كما شاء اهللا : "، وقال أبو حاتم   ٩"أثبت من أبيه  

، وذكره ابـن  ١٣، وذكره ابن ِحبان في الثقات١٢"يكتب حديثه : "يِد، وقال ابن ع   ١١" هو وسط  بمرة،
  .١٦"صدوق يخطئ: "، وقال ابن حجر١٥"صدوق: "، وقال الذهبي١٤شاهين في الثقات
، وقـال   ١٨"ال يتابع على حديثـه    : "قيلي، وقال الع  ١٧"ليس بالقوي : "قال العجلي  :أقوال المجرحين 

لـيس  : "، وقال في موضع آخر    ٢٠"ثونا عنه اب حد كذَّ: "، وقال الدارقطني  ١٩"القويليس ب : "النَّسائي

                                                
، ٣/٨، والعلل ومعرفـة الرجـال   ٣/٢٧٤" رواية الدوري"يحيى بن معين وكتابه التاريخ :  انظر ترجمته في - 1

، وميـزان االعتـدال     ٣/١٨٤، وتهذيب الكمال    ١/٣١٩، والكامل في ضعفاء الرجال      ٢/٢٠٠والجرح والتَّعديل   
  .١/٢٨٥، وتهذيب التهذيب ١/٤٠٠
  ).٩٢(،  ترجمة ٧٤ أحوال الرجال ص - 2
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  .ابق، نفس الصفحة المصدر الس- 9

 .٢/٢٠٠ الجرح والتَّعديل - 10
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 .١٤٣ص  تقريب التهذيب  - 16
  .١/٢٢٧ معرفة الثقات - 17
  .١/١٠٩ الضعفاء الكبير للعقيلي - 18
  .١/١٥١ الضعفاء والمتروكين للنَّسائي - 19
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 ١٥٧

، ٣عفاء، وذكره ابن الجوزي في الض     ٢"غير حجة : "، وقال أبو الفتح األزدي    ١"ه ضعيف فيه شك أنَّ  
٤عفاءوذكره الذهبي في الض.  

عليه ولم يرمـه أحـد   وأما عن اتِّهام الدارقطني له بالكذب فلم يثبت   ؛  صدوق :خالصة القول فيه  
  من علماء الجشقي عنه قبـل أن     الدارقطني، وقد نفاها أبو زرعة الدم     عديل بالكذب سوى    ح والتَّ ر

يتهمه الدارقطني، وأما عن باقي أقوال الجرح فيه فهو جرح غير مفسر فقدمنا التعديل وخاصـة                
د والتساهل؛ فمنهم المتـساهل     دعديل وهم متغايرون بين التش    ح والتَّ ر من علماء الج   عدد عدله   هأنَّ

جاني قليالً في الحكم عليهومنهم المعتدل ومنهم المتشدوزد؛ فقد تشدد الج.  
  
، ِحمصي يكنى أبا خالد، مات ببيت المقدس، تـوفي       ٦الرحبي:  ويقال ،٥ ثَور بن يزيد الكَالعي    -٣

 واتقـوا  عنـه  خذوا: " فيه ريوالثَّذكره الجوزجاني فيمن رمي بالقدر ونقل قول        . ٧هـ١٥٣سنة  
  .٨"قرينه

كان : "، وقال عيسى بن يونس    ٩"خذوا عن ثور واتقوا قرينه    : "قال سفيان الثَّوري  : أقوال المعدلين 
، وقـال  ١١"كان ثور صحيح الحـديث : "، وقال وِكيع١٠"جيد الحديث: "، وقال أيضا"ثور من أثبتهم 

                                                
1 - النَّ الحاكم ؤاالتسي١٨٢ ص للدارقطني وريساب.  
 .١/٢٨٥ تهذيب التهذيب - 2
  .١/١١٩ الضعفاء والمتروكين البن الجوزي - 3
 .١/٨٦غني في الضعفاء  الم- 4
ـ : "لهـا  يقال قبيلة، إلى النسبة هذه .المهملة العين آخرها وفي الكاف بفتح: العيلكَ ا - 5  الـشام،  نزلـت  الع،كَ

 ).٥/١١٨األنساب . (حمص نزل وأكثرهم
6 - الرا إلـى  النسبة هذه بواحدة، المنقوطة الباء آخرها وفي المهملتين الحاء وسكون الراء بفتح: بيححبـة، لر 

ـ  حمـص  رحبـة  من بيحالر يزيد بن ثور خالد وينسب إليها أبو   . الجزيرة بالد من بلدة وهي جولـيس  ريز 
 ).٣/٤٩األنساب  (.بالشامي

، ويحيى بن معين وكتابه التـاريخ       ٢/٤٦٨، و الجرح والتَّعديل     ٧/٤٦٧ الطبقات الكبرى :  انظر ترجمته في   - 7
، ومـشاهير علمـاء األمـصار       ١١٥ص  " رواية المـروذي  "عرفة الرجال   ، والعلل وم  ٤/٤٢٣" رواية الدوري "

، وتهـذيب الكمـال   ٥٣، وتاريخ أسماء الثقات البن شاهين ص ١/٢٦٢معرفة الثقات للعجلي    ، ومعرفة   ١/٢٨٨
، وتهـذيب  ١/١٧٥، وتـذكرة الحفـاظ   ٦/٣٤٤، وسير أعالم النبالء ١/١٦٨، والعبر في خبر من غبر   ٤/٤١٨

  .٢/٣٠التهذيب 
 .واهللا أعلم.ما رِمي به من بدعة): اتقوا قرينه(ولعله يقصد بـ). ٣٥١(، ترجمة١٩١ أحوال الرجال ص - 8
  .ولعلَّه يقصد خذوا عنه فيما ال يوافق بدعته. ٢/٣٠ تهذيب التهذيب - 9

  . المصدر السابق، نفس الصفحة- 10
  .١/١٩٦ الضعفاء الكبير للعقيلي - 11



 ١٥٨

، وقـال   "ليس في نفسي منه شيء أتتبعه     : "ال أيضا وق ،١"ما رأيت شاميا أوثق منه    : "يحيى القطان 
كان ثور ال يـسب     : "، وقال أيضا  ٣"ثقة: "، وقال يحيى بن معين    ٢"كان ثقة في الحديث   : "ابن سعد 

، ٧"ليس به بـأس   : "، وقال أيضا  ٦"ثقة في الحديث  : "ونُِقل عنه أنَّه قال    ،٥"ثقة: "، وقال أحمد  ٤"عليا
وروى أبـو  ، ١٠"صدوق حافظ: "، وقال أبو حاتم ٩"ثقة: " بن عوف  قال محمد  ،٨"ثقة: "وقال العجلي 

لئن كنـت كمـا     : "، فقال ثور  "يا قدري : "زرعة الدمشقي عن منبه بن عثمان أن رجالً قال لثور         
، ١٢"ثقـة : "وقال النَّـسائي  ،١١"قلت؛ إني لرجل سوء، وإن كنت على خالف ما قلت؛ إنك لفي حلّ     

ال أرى بحديثـه بأسـا إذا روى   : "، وقال١٣"ح في الشاميينمستقيم الحديث، صال: "وقال ابن عدي  
، وقـال  ١٦"ثقة: "، وقال ابن شاهين١٥"من متقني الشاميين: "، وقال ابن ِحبان١٤"عنه ثقة أو صدوق  

: ، وقال أيـضا   ٢٠"ثقة: "، وقال ١٩"حافظ ثبت : "، وقال ١٨"ثبت: "، وقال الذهبي  ١٧"صدوق: "الساجي
يقـصد  –كان ثور عابدا ورعا والظاهر أنه رجـع  : "وقال أيضا، ٢١"لوال القدر لكان كلمة إجماع  "

                                                
  .١/١٦٨ العبر في خبر من غبر - 1
 .٧/٤٦٧ الطبقات الكبرى - 2
  .٢/٤٦٨ الجرح والتَّعديل - 3
  .٤/٤٢٣" رواية الدوري" يحيى بن معين وكتابه التاريخ - 4
 .١١٥ص " رواية المروذي" العلل ومعرفة الرجال - 5
 .١/٧٤ الرجال ومعرفة العلل - 6
  .٢/٤٦٨ الجرح والتَّعديل - 7
  .١/٢٦٢معرفة الثقات للعجلي  معرفة - 8
  .٤/٤١٨ تهذيب الكمال - 9

  .٢/٤٦٨ الجرح والتَّعديل - 10
  .١٥٧ ص الدمشقي زرعة أبي تاريخ - 11
  .٤/٤١٨ تهذيب الكمال - 12
  .٢/١٠٢ الكامل في ضعفاء الرجال - 13
  . المصدر السابق، نفس الصفحة- 14
 .١/٢٨٨ مشاهير علماء األمصار - 15
  .٥٣ تاريخ أسماء الثقات البن شاهين ص - 16
 .٢/٣٠ التهذيب  تهذيب- 17
 .١/٢٨٥ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستَّة - 18
  .٥٦ من تُكلِّم فيه وهو موثق ص - 19
  .١/١٢٤ المغني في الضعفاء - 20
 .١/١٧٥ تذكرة الحفاظ - 21



 ١٥٩

ثقـة  : "، وقال ابـن حجـر     ٢"ثبت مجود احتج به البخاري    : "، وقال ١"-الرجوع عن القول بالقدر   
  .٣"ثبت

، ٥"نهى مالك عن مجالـسته : "وقال أحمد  ،٤"إنه كان قدريا  : يقال: "قال ابن سعد  : أقوال المجرحين 
 وقال أبو مسهر    ٧، ورماه يحيى بن سعيد بالقدر،     ٦"حدثنا ثور وكان قدريا   : "وقال عيسى بن يونس   

كان يرى القدر، وكان أهـل حمـص        : "وقال أحمد ،  ٨"كان اَألوزاِعي يتكلم فيه ويهجوه    : "وغيره
وذكـره العقيلـي فـي       ،١٠"يرى القـدر  : " وقال العجلي  ،٩"نفوه وأخرجوه منها ؛ ألنه يرى القدر      

 ،١٣"من مشاهير القدرية  : "، وقال ١٢"يرى القدر : "وقال الذهبي  ،١١"قدري: "الضعفاء، وقال الساجي  
،وقـال  ١٥"قدري أخرجوه من حمص وأحرقوا داره     : "وقال ،١٤"قدري قح؛ فلذا تركه مسلم    : "وقال

  .١٦"يرى القدر: "ابن حجر
اد قَّفقد وافق الجوزجاني النّ   قد رجع عنه؛    : ثقة ثبت إال أنه يرى القدر، وقيل       :خالصة القول فيه  

  .على ضبطهفي رميه بالقدر؛ بينما لم يحكم 
  

                                                
  .٦/٣٤٤ سير أعالم النبالء - 1
  .٧٣ الرواة الثقات المتكلم فيهم بما ال يوجب ردهم  ص - 2
  .١٩٠ذيب ص تقريب الته- 3
 .٧/٤٦٧ الطبقات الكبرى - 4
  .٢/٣٠ تهذيب التهذيب - 5
  .١/٣٨ الضعفاء الكبير للعقيلي - 6
  .٢/٤٦٩الجرح والتَّعديل :  انظر- 7
  .٢/٣٠ تهذيب التهذيب - 8
  .٢/٤٦٨ الجرح والتَّعديل - 9

  .١/٢٦٢معرفة الثقات للعجلي  معرفة - 10
 .٢/٣٠  تهذيب التهذيب - 11
  .٧٣ثقات المتكلم فيهم بما ال يوجب ردهم  ص الرواة ال- 12
  .١/١٢٤ المغني في الضعفاء - 13
  .٥٦ من تكلم فيه وهو موثق ص- 14
 .١/٢٨٥ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستَّة - 15
  .١٩٠ تقريب التهذيب ص- 16



 ١٦٠

 القرشي الحراني األموي مولى محمد بن مـروان بـن           ١ الجزري اَألفْطَس   سالم بن عجالن،   -٤
 كـان ": قال فيـه الجوزجـاني  . ٢هـ١٣٢توفي سنة . أبو عمرو: كنيته أبو محمد ، وقيل   . الحكم

  .٣"متماسك وهو ،داعية اإلرجاء في يخاصم
، وقـال   ٥"صالح: " وقال يحيى بن معين    ،٤"كان ثقة كثير الحديث   " :قال ابن سعد   :قوال المعدلين أ

ما أصلح  : "، وقال أحمد  ٧"ثقة، وهو أثبت حديثًا من خُصيف     : "، وقال أحمد  ٦"ثقة: "في موضع آخر  
، "ثقة": ، وقال العجلي  ١٠"صدوق وكان نقي الحديث   : " وقال أبو حاتم   ،٩"ثقة: "وقال أحمد ،  ٨"حديثه

، ١٣"ثقة يجمـع حديثـه    : "، وقال الدارقطني  ١٢"ليس به بأس  : "سائي، وقال النَّ  "١١اكان صالح :"قالو
  .١٥"ثقة" :، وقال ابن حجر١٤"تابعي مشهور: "وقال الذهبي

  :  وقال أبو حاتم،١٧"اإلرجاء يرى كان: "وقال أحمد، ١٦"مرجئ: "قال أحمد :أقوال المجرحين
  
  

                                                
 عيـوب  مـن  النسبة هذه هملة،الم السين آخرها وفي المهملة الطاء وفتح الفاء وسكون األلف بفتح: اَألفْطَس - 1

 ).١/١٩٨األنساب . (األتراك أنوف مثل مرتفعا يكون ال الذي األنف وهو األنف
 العللو،  ٤/١٠" رواية الدوري "، ويحيى بن معين وكتابه التاريخ       ٧/٤٨١ الطبقات الكبرى :  انظر ترجمه في   - 2

، والمعرفـة والتـاريخ     ٤/١٨٦تَّعـديل   الجرح وال ، و ١/٢٩ ألحمد داود أبي ؤاالتس، و ٢/٢٠٩ الرجال ومعرفة
 التهـذيب  تهـذيب ، و ١/٤٠٤، وفـتح البـاري      ٣/١٦٦، وميزان االعتدال    ١٠/١٦٤، وتهذيب الكمال    ٣/٢٤١

١٤/١٢.  
  ).٣٢٧(، ترجمة ١٨١ أحوال الرجال ص - 3
  .٧/٤٨١ الطبقات الكبرى - 4
  .٤/١٨٦ الجرح والتَّعديل - 5
  .٤/١٠"  الدوريرواية" يحيى بن معين وكتابه التاريخ - 6
  .٤/١٨٦ الجرح والتَّعديل - 7
  .٢/٢٠٩ الرجال ومعرفة العلل - 8
  .١/٢٩ ألحمد داود أبي سؤاالت - 9

 .٤/١٨٦ الجرح والتَّعديل - 10
 .١/٣٨١معرفة الثقات للعجلي  معرفة - 11
  .١٠/١٦٤ تهذيب الكمال - 12
13 - الحاكم ؤاالتس النيس٢١٩:  صللدارقطني ريابو.  
 .٣/١٦٦زان االعتدال  مي- 14
  .٣٦١ تقريب التهذيب ص - 15
  .٢/٢٠٩ الرجال ومعرفة العلل - 16
  .١/٢٩ ألحمد داود أبي سؤاالت - 17



 ١٦١

يتفرد بالمعضالت عن الثقـات     : "، وقال ابن ِحبان   ٢"مرجئ معاند : "ِوي، وقال الفَس  ١"وكان مرجًئا "
اِلقْوي٤"رمي باإلرجاء:"، وقال ابن حجر٣"ب األخبار، اتَّهم بسوء فقتل صبر.  

 بـن ا وأفـرط " :؛ فقالرد ابن حجر على ابن ِحبان قدوي باإلرجـاء؛  ِمثقة ر :خالصة القول فيه 
 فقتـل  ؛سـوء  بـأمر  هـم تُّا الثقات عن بالمعضالت وينفرد األخبار لبقْي امرجًئ كان :فقال انبِح

سطَفْاَأل سالم عند اإلمام إبراهيم كان" : ابن حجرثم أضاف  ".اصبر فـي  فمـات  يعنـي  امحبوس 
 فـضرب  بـه  دعا ،انرح عباس بن اهللا عبد بن علي بن اهللا عبد قدم فلما ؛الحمار مروان زمن
 ،إبـراهيم  قتل على ماأل كونه وهو به هماتُّ أنه حبان بنا زعم الذي السوء األمر هو .انتهى عنقه
ـ ِح بنا يستطع ولم له األئمة بتوثيق فمردود ذلك وغير األخبار قلب من به وصفه ما اوأم أن انب 

  .٥"اواحد احديثً له يورد
  
ـ ر أورده الجوزجاني ضـمن مـن     . ٦هـ١٤٨توفي سنة   . اد المكي القارئ  بل بن ع  ب شِ -٥ ي ِم

  .٧بالقدر
، ٩"ثقـة : "، وقال يحيى بن معين    ٨"وسط ولم يكن به بأس    : "قال علي بن المديني    :أقوال المعدلين 

، وقـال   ١٢، وذكـره ابـن ِحبـان فـي الثقـات          ١١"ثقـة : "، وقال أبـو داود    ١٠"ثقة: "وقال أحمد 
  .١٤"ثقة: "، وقال ابن حجر١٣"ثقة:"الدارقطني

                                                
 .٤/١٨٦ الجرح والتَّعديل - 1
  .٣/٢٤١ المعرفة والتاريخ - 2
 .١/٣٤٢ المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين - 3
  .٣٦١ تقريب التهذيب ص - 4
  .١/٤٠٤لباري  فتح ا- 5
، ويحيى بن معـين وكتابـه التـاريخ         ١٢٥سؤاالت ابن أبي شيبة لعلي بن المديني ص         :  انظر ترجمته في   - 6
، ١٢/٣٥٦،  وتهـذيب الكمـال       ٤/٢٨٠والجرح والتَّعـديل    ،  ٤/٢٥٧ الكبير التاريخو ،٣/٦٠" رواية الدوري "

  .٤/٢٦٨ التهذيب تهذيبو ،١/٤٠٩ البخاري صحيح شرح الباري فتحو ، ٩/١٧٢وتاريخ اإلسالم 
  ).٣٤٣(، ترجمة ١٨٨ أحوال الرجال ص - 7
  .١٢٥ سؤاالت ابن أبي شيبة لعلي بن المديني ص - 8
  .٣/٦٠" رواية الدوري" يحيى بن معين وكتابه التاريخ - 9

  .٤/٢٨٠ الجرح والتَّعديل - 10
 .١٢/٣٥٦ تهذيب الكمال - 11
  .٨/٣١٢ الثقات البن حبان - 12
  .٢٢٤ صللدارقطني وريسابيالنَّ اكمالح سؤاالت - 13
 .٤٣٠ تقريب التهذيب ص - 14



 ١٦٢

  .٢"رمي بالقدر: "، وقال ابن حجر١"ى القدرير: "قال أبو داود :أقوال المجرحين
في رميه بالقدر؛ بينما لم يبـين       النُّقَّاد  فقد وافق الجوزجاني    لقدر؛  ثقة رمي با   :خالصة القول فيه  

  .درجة ضبطه
  
تـوفي سـنة    .  البغدادي، مولى بني هاشـم     ٣، أبو الحسن الجوهري   علي بن الجعد بن عبيد     -٦

  .٥"الحق عن زائغ بدعة بغير تشبثم ":نيقال فيه الجوزجا. ٤هـ٢٣٠
وسألت يحيى بن معين عـن  : "، وقال ابن محرز٦"ثقة ال بأس به: "قال ابن معين   :أقوال المعدلين 

يكذبون : فإن الناس يغِْمزونَه، قال   : قلت. نعم، ثقة صدوق  : كان ثقة؟ قال  : علي بن الجعد، قلت له    
سألت أحمد بن حنبل عن علـي بـن         : "٨بن الطَّباع ، وقال محمد بن يوسف      ٧"عليه، كان صدوقًا  

: ، وقال أبو زرعة الرازي    ٩" حسان نُتَفثقة اكتب عنه، وإن كان حديثه قليالً ،عنده         : الجعد؛ فقال 
صالح (، وقال صالح بن محمد      ١١"كان متقنًا صدوقًا  : "، وقال أبو حاتم   ١٠"كان صدوقًا في الحديث   "

ما أرى بحديثه بأسا، ولـم أر فـي    : "وقال ابن عِدي   ،١٣"صدوق ":، وقال النَّسائي  ١٢"ثقة): "جزرة

                                                
 .١٢/٣٥٦ تهذيب الكمال - 1
 .٤٣٠ تقريب التهذيب ص - 2
األنساب . (الجوهر بيع إلى النسبة هذه الراء، آخرها وفي الساكنة الواو وبينهما والهاء الجيم بفتح: ريهولجا - 3

٢/١٢٥.(  
، والجـرح والتَّعـديل   ١/١٠٤،١١٠" رواية ابن محـرز   "جال ليحيى بن معين     معرفة الر :  انظر ترجمته في   - 4

، وسـؤاالت الـسلمي   ١٥٥، وأسامي من روى عنهم البخاري ص٥/٢١٣، والكامل في ضعفاء الرجال    ٦/١٧٨
،  ٢٠/٢٤١، وتهـذيب الكمـال      ١٦٣، وسؤاالت السهمي للدارقطني وغيره من المـشايخ ص        ١٧للدارقطني ص 

  .٧/٢٥٦وتهذيب التهذيب 
  ).٣٦٦(، ترجمة ١٩٩ أحوال الرجال ص - 5
 .١/١٠٤" رواية ابن محرز" معرفة الرجال ليحيى بن معين - 6
 .١/١١٠ المصدر السابق - 7
. الـسيوف  يعمـل  لمـن  االسم هذا .العين آخرها وفي المشددة، الموحدة والباء المهملة، الطاء بفتح: اعبالطَّ - 8
 ).٤/٤١األنساب (
  .١٥٥، وأسامي من روى عنهم البخاري ص٥/٢١٣ضعفاء الرجال  الكامل في - 9

 .٦/١٧٨ الجرح والتَّعديل - 10
 . المصدر السابق، نفس الصفحة- 11
  .٧/٢٥٦ تهذيب التهذيب - 12
  .٢٠/٢٤١ تهذيب الكمال - 13



 ١٦٣

: ، وقـال الـدارقطني  ٢، وذكره ابن ِحبان في الثقـات   ١" حديثًا منكرا  -إذا حدث عن ثقة   -رواياته  
  .٥"ثقة ثبت: "، وقال ابن حجر٤"حافظ ثبت: "، وقال الذهبي٣"ثقة"

وبلغني عن أحمـد    : "، وقال ابن عِدي   ٦)(ي  يقع في أصحاب النب   : "قال أحمد : أقوال المجرحين 
: ، وقال أبـو الحـسن الـسوسي       ٧"نَهيتُ ابني عبد اهللا أن يكتب عنه      : "بن حنبل أنَّه ضعفه، وقال    

، وقـال أبـو   ٩"ال ينبغي أن يكْتَب عنه قليل وال كثير وضعف أمره جـدا : " يقول ٨سمعت النُّفَيلي "
ال يرى الكتابة عن علي بن الجعـد، ورأيتـه فـي كتابـه              كان أحمد بن حنبل     : "زرعة الرازي 
، وقال ابن   ١٢"فيه بدعة وتجهم  : "، وقال الذهبي  ١١"ليس بالقوي : "، وقال ابن حزم   ١٠"مضروبا عليه 

  .١٣"رِمي بالتشيع: "حجر
ان بدعه  في بي النُّقَّاد  فقد وافق الجوزجاني    ؛  ١٤ثقة ثبت رِمي بالتشيع والتَّجهم     :خالصة القول فيه  

  .ن حاله من ناحية الضبط بينما لم يبي؛التي رِمي بها
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  علـى سـؤاالت البرذعـي    الضعفاء وأجوبة أبي زرعة الرازي     الضعفاء وأجوبة أبي زرعة الرازي على        - 10
٢/٥٤٦.  

  .٥/١٢٦ المحلى - 11
  .٢/٤٤٤المغني في الضعفاء : ، وانظر١٣٩ ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق ص- 12
  .٦٩١ تقريب التهذيب ص- 13
ـ  بأن القول: بدعة نسبت إلى زعيمها ومؤسسها جهم بن صفوان، ومن آرائه التي تفرد فيها     :  الجهمية - 14  ةالجنَّ

 فـي  ألحـد  فعـل  ال هنَّأو ،فقط به الجهل هو والكفر ،فقط باهللا المعرفة هو االيمان نأو ،وتفنيان تبيدان والنار
 ،الشجرة تحركت :يقال كما المجاز على فعالهمأ اليهم تنسب مانَّإ الناس نأو الفاعل هو هنَّأو وحده هللا إال الحقيقة

 كـان  قوة نسانلإل خلق هنَّأ الإ سبحانه اهللا والشمس لكوالف بالشجرة ذلك فعل مانَّإو ،الشمس وزالت ،الفلك ودار
ـ  طـويالً  به كان طوالً له خلق كما بذلك له امنفرد له اواختيار للفعل رادةإ له وخلق الفعل بها  بـه  كـان  اولونً

ا وحـديثً          ٢٧٩مقاالت اإلسالميين ص    : انظر(.انًمتلوة في الوطن العربي قـديمق والجماعات الدينيا ص  ، والِفر
١٤٤.( 



 ١٦٤

  يث، توفي سنة ررو بن حم، مولى ع١ أبو بكر الحنَّاط،ر بن خليفة القرشي المخزوميطْ ِف-٧
   .٣"ثقة غير زائغ ":قال فيه الجوزجاني. ٢هـ١٦٥

 بـن  اهللا عبد قال: قَال حفص بن حماد سمعت ،سكي حافظ فطر" :نمير ابن قال :أقوال المعدلين 
، ٥"كان ثقة إن شاء اهللا ومن الناس من يستضعفه        : "وقال ابن سعد   ،٤"الكوفة أهل أوثق فطر :داود

ثقة صالح الحديث، حديثـه حـديث رجـل         : "، وقال أحمد بن حنبل    ٦"ثقة: "وقال يحيى بن معين   
، ٩"ثقة حـسن الحـديث    : "لعجلي، وقال ا  ٨"كان فطر عند يحيى بن سعيد ثقة      : "مرة، وقال   ٧"كيس

، ١٠"صالح الحديث، كان يحيى بن سعيد يرضاه، ويحسن القول فيه ويحدث عنـه        : "وقال أبو حاتم  
، ١٢، وذكره ابن ِحبان فـي الثقـات    ١١"ثقة حافظ كيس  : "أيضا، وقال   "ليس به بأس  : "وقال النَّسائي 
: ، وقـال ابـن حجـر   ١٤" وثقصدوق: "، وقال الذهبي  ١٣"صدوق ثقة، ليس بمتقن   : "وقال الساجي 

  .١٥"صدوق"

                                                
1 - والنون (المهملة الحاء بفتح: اطنَّالح (وهي طةنْالِح بيع إلى النسبة هذه مهملة، طاء آخرها وفي  رالب) .انظر :

  ).٢/٢٧٣، واألنساب ٣/١٧١كتاب العين 
" روايـة الـدوري   "، ويحيـى بـن معـين وكتابـه التـاريخ            ٦/٣٦٤ الطبقات الكبرى :  انظر ترجمته في   - 2

، ١/٤٤٣ الرجـال  ومعرفة  العلل ، و ٣٧٩ؤاالت ابن الجنَيد ألبي زكريا يحيى بن معين، ص        ، وس ٣٣٣و٣/٢٦٧
، وفتح  ٩/٥٧١، وتاريخ اإلسالم    ٢٣/٣١٦، تهذيب الكمال    ٢/٧٩٨، والمعرفة والتاريخ      ٧/٩٠والجرح والتَّعديل   

  .١/٤٣٥الباري 
  ).٧٢(، ترجمة٦٦ أحوال الرجال ص- 3
  .٢/٧٩٨ المعرفة والتاريخ  - 4
 .٦/٣٦٤ الطبقات الكبرى - 5
، وسؤاالت ابن الجنَيد ألبي زكريا يحيى بـن         ٣٣٣و٣/٢٦٧" رواية الدوري " يحيى بن معين وكتابه التاريخ       - 6

  .٣٧٩معين ص
 .١/٤٤٣ الرجال ومعرفة العلل - 7
 .٢/٣٣٨ المصدر السابق - 8
 .٢/٢٠٨معرفة الثقات للعجلي  معرفة - 9

  .٧/٩٠ الجرح والتَّعديل - 10
  .٢٣/٣١٦ تهذيب الكمال - 11
  .٥/٣٠٠ الثقات البن ِحبان - 12
  .١/٤٣٥ فتح الباري - 13
  .١٥١ ذكر من تكلم فيه وهو موثق ص- 14
 .٧٨٧ تقريب التهذيب ص- 15



 ١٦٥

، وقـال   ١"واية عن فطر إال لسوء مذهبه     ما تركت الر  : "قال أبو بكر بن عياش     :أقوال المجرحين 
، " على عثمان  ٢إزراءه روى أحاديث فيها     تركت حديثه؛ ألنَّ  : "ابن أبي خيثمة عن قطبة بن العالء      

، وقال أحمد بـن عبـد اهللا بـن    ٣"الجوزجانيفهذا هو ذنبه عند : "علَّق ابن حجر على ذلك بقوله     
تركتـه عمـدا، وكـان    : "ا، وقال أيـض  ٤"ا نمر على فطر وهو مطروح ال نكتب عنه        كنَّ: "يونس
، وقال أحمد بـن  ٧"غمزه ابن المديني: "، وقال الذهبي٦"هو شيعي: "، وقال يحيى بن معين    ٥"يتشيع
، ١١"كان فيـه تـشيع قليـل      : "، وقال العجلي  ١٠"يعيتش: "اوقال أيض  ،٩" مفرطًا ٨كان خشبيا : "حنبل

له أحاديث صالحة عند الكوفيين، وهو متماسـك        : "يِد، وقال ابن ع   ١٢وذكره العقيلي في الضعفاء   
، ١٤"من متقني أهـل الكوفـة     : "، وقال ابن ِحبان   ١٣"ه ال بأس به، وهو ممن يكتب حديثه       وأرجو أنَّ 

، وذكره ابن الجـوزي فـي   ١٦"ليس بمتقن: "ال الساجي وق ،١٥"زائغ لم يحتج به   : "وقال الدارقطني 
  .١٨"رمي بالتشيع: "، وقال ابن حجر١٧الضعفاء

خـالف النُّقَّـاد    ه  في بيان بدعته؛ لكنَّ   النُّقَّاد  فقد وافق الجوزجاني    ثقة يتشيع؛    :خالصة القول فيه  
  .ليهوأرى أن الجوزجاني لم يصب في الحكم ع .غير ثقة: بتضعيفه له والقول فيه
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 ١٦٦

 بن سليمان بن عبد اهللا الكوفي، أبو جعفر ابن األصبهاني، ولقبـه حمـدان،               محمد بن سعيد   -٨
  .٢"مذهبه سوء على حديثه في اصدوقً كان" :قال فيه الجوزجاني. ١هـ٢٢٠توفي سنة 

ـ . كان حافظًا يحدث من حفظه: "، وقال أبو حاتم٣"متقن: "قال يعقوب بن شيبة :أقوال المعدلين  م ل
كوفي : "، وقال ابن عدي   ٥"ثقة: "، وقال النَّسائي  ٤"يكن بالكوفة أتقن حفظًا منه وكان ال يقبل التلقين        

  .٨"ثقة ثبت: "، وقال ابن حجر٧، وذكره ابن ِحبان في الثقات٦"ثقة
واهللا تعالى أعلـم؛ فقـد   . جانيوز فلم أجد من رماه ببدعة سوى الج   ثقة ثبت؛  :خالصة القول فيه  

جاني النُّقَّاد في الحكم عليهخالف الجوز.  
  
  .١٠"المذهب سيء": قال فيه الجوزجاني. ٩ موالهم، الكوفي الِمنْهال بن عمرو األسدي-٩

، وذكـره ابـن ِحبـان فـي        "ثقة: "١٣والنَّسائي ١٢ والعجلي ١١قال يحيى بن معين   : أقوال المعدلين 
  ، وقال ابن ١٦كلِّم فيه وهو موثق وذكره الذهبي فيمن ت،١٥"صدوق: "وقال الدارقطني، ١٤الثقات

  

                                                
، وأسامي مـن روى عـنهم البخـاري         ٧/٢٦٥، والجرح والتَّعديل    ١/٩٥ الكبير التاريخ:  انظر ترجمته في   - 1

 والكاشف في معرفـة  ،١٥/٣٧٠ اإلسالم تاريخو، ٢٥/٢٧٢، وتهذيب الكمال ٩/٦٢، والثقات البن حبان  ٩٣ص
  .٨٤٨ب التهذيب ص، وتقري٩/١٦٦ التهذيب تهذيب و،٢/١٧٥من له رواية في الكتب الستَّة 
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، ويحيـى بـن معـين وكتابـه     ١/٩٨" رواية ابن محرز"ن معين معرفة الرجال ليحيى ب:  انظر ترجمته في - 9

، وتهـذيب  ٦/٣٣٠، والكامل في ضـعفاء الرجـال   ١/١٥٣، والجرح والتَّعديل ٣/٤٠٧" رواية الدوري"التاريخ  
 .١٠/٢٨٣، وتهذيب التهذيب ١/٤٤٥ ،  وفتح الباري ٧/٤٨٣ ، وتاريخ اإلسالم ٢٨/٥٦٨الكمال 

  ).٤٣ (،  ترجمة٥٦ أحوال الرجال ص - 10
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 ١٦٧

  .١"صدوق ربما وهم: "حجر
أتيت منزل منهال بن عمرو؛ فـسمعت منـه         : "قال وهب بن جرير عن شعبة     : أقوال المجرحين 
: ، وقـال الحـاكم    ٣"فهال سألته عسى كـان ال يعلـم       : ؛ فرجعت ولم أسأله، قلت    ٢صوت الطُّنْبور 

كان يحيى يضع مـن  : "ل المفضل بن غسان الغَلَّابي، وقا٤"المنهال بن عمرو غمزه يحيى القطان    "
تـرك  : "وقال أحمد  ،  ٥"ذم يحيى المنهال بن عمرو    : شأن منهال بن عمرو، وقال في موضع آخر       

ألنَّه سـمع مـن داره صـوت قـراءة      : " قال ابن أبي حاتم    ،٦"شعبة المنهال بن عمرو على عمد     
  .٩"ليس بالقوي: "٨، وقال أبو محمد بن حزم٧"بالتطريب

: رد ابن حجر على قول وهب بن جرير بقوله         وأما عن قول شعبة؛ فقد    ثقة؛   :خالصة القول فيه  
ورد ابن حجر أيضا على قـول        ،١٠"وهذا اعتراض صحيح؛ فإن هذا ال يوجب قدحا في المنهال         "

الحكاية عـن   وأما قول الغَلَّابي؛ فلعلَّ ابن معين كان يضع منه بالنسبة إلى غيره ك            : "الغَلَّابي بقوله 
أي –أن أبا حاتم حكى عن ابن معين أنه وثَّقه، وأما الجوزجاني فقد قلنـا               : أحمد، ويدل على ذلك   

 غير مرة أن جرحه ال يقْبل في أهل الكوفة لشدة انحرافه ونصبه، وحكاية الحاكم               -قال ابن حجر  
خـالف الجوزجـاني    فقد   ؛"١١عن القطان غير مفسرة، ومع ذلك ما له في البخاري سوى حديثين           

  .النُّقَّاد في الحكم عليه
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 المبحث الثالث
  . الجوزجاني وروى له مسلم فقطمم فيهدراسة تطبيقية على من تكلَّ

 
 :قال فيه الجوزجاني  . ٢ـه١٤١ أبو سعد الكوفي القارئ، توفي سنة        ١ أبان بن تغلب الربعي    -١
  .٣"زائغ مجاهر المذهب ذمومم"

 وذكر أبو إسحاق الكوسـج      ،٥"كان ثقة : "وقال ابن سعد  ،  ٤"ثقة: "قال ابن عجالن   :لمعدلينأقوال ا 
، وقـال  ٨"ثقـة : "وقال أحمـد  ،٧"ثقة" :سائيقال النَّو، ٦"أبان بن تغلب ثقة : "عن ابن معين أنه قال    

 ،٩"حـديث  وصـحةَ  وعقالً اأدب أبان عن يذكر -يقصد ابن حنبل  - اهللا عبد أبا وسمعت: "العقيلي
: ، وقـال أبـو حـاتم      ١٠"ت الحديث بأبان بن تغلب ثَ   : سمعت أحمد بن حنبل قال    : "وقال أبو داود  

ة، وهو من أهل الصدق فـي       أحاديثه عامتها مستقيمة، إذا روى عنه ثق      : "وقال ابن عِدي  ،  ١١"ثقة"
 ،١٤"من خيار أهـل الكوفـة     " :وقال في موضع آخر   ،  ١٣ وذكره ابن ِحبان في الثقات     ،١٢"الروايات

صـدوق، فلنـا صـدقه وعليـه        : "وقال ،١٦"ثقة: "وقال الذهبي ،  ١٥وذكره ابن شاهين في الثقات    

                                                
1 - الرنـزار  بـن  ربيعـة  إلى النسبة هذه المهملة، العين آخرها وفي بواحدة المنقوطة والباء الراء بفتح: عيب .
 ).٣/٤٣األنساب (
، وسؤاالت أبي داود ألحمد بن      ٣/٢٨٤، والعلل ومعرفة الرجال     ٧/٣٦٠ الطبقات الكبرى :  انظر ترجمته في   - 2

، وتهذيب  ٢/٦، وتهذيب الكمال    ١/٣٨٩ الرجال ضعفاء في الكامل، و ٢/٢٩٦، والجرح والتَّعديل    ٣٠٧حنبل ص 
  .١/٨١التهذيب 

  ).٧٤(، ترجمة ٦٧ أحوال الرجال ص - 3
  .١/٨١ تهذيب التهذيب - 4
  .٧/٣٦٠ الطبقات الكبرى - 5
  .٢/٢٩٦ الجرح والتَّعديل - 6
  .٢/٦ تهذيب الكمال - 7
  .٣/٢٨٤لرجال  العلل ومعرفة ا- 8
  .١/٤٧ الضعفاء الكبير للعقيلي - 9

  .٣٠٧ سؤاالت أبي داود ألحمد بن حنبل ص- 10
  .٢/٢٩٦ الجرح والتَّعديل - 11
 .١/٣٨٩ الرجال ضعفاء في الكامل - 12
 .٦/٦٧ الثقات البن ِحبان - 13
  .١/٢٥٩ مشاهير علماء األمصار - 14
  .٣٨ تاريخ أسماء الثقات ص - 15
  .١/٢٠٥رفة من له رواية في الكتب الستَّة  الكاشف في مع- 16



 ١٦٩

صدوق مـشهور أحـد     : "، وقال ٣"ثقة معروف : "، وقال ٢"وكان من ثقات الشيعة   : " وقال ،١"بدعته
  .٦"ثقة: "، وقال ابن حجر٥"وهو صدوق في نفسه موثق: "، وقال٤"األئمة معروف

 ،٨"عالتـشي  في ولُغُ فيه كان" : ونقل عن أحمد قوله  ،٧عفاءقيلي في الض  ذكره الع  :أقوال المجرحين 
  ِديوقال الـذهبي   ،١٠"غيره أحفظ منه  : "وقال الدارقطني   ،٩"مذهبه مذهب الشيعة  : "وقال ابن ع  :

  .١٣"تُكلِّم فيه للتشيع: " وقال ابن حجر،١٢"شيعي جلد: "وقال في موضع آخر ،١١"يتشيع"

في بيان تشيعه ولم يحكـم      النُّقَّاد  فقد وافق الجوزجاني    قة تُكلِّم فيه للتشيع؛     ث: خالصة القول فيه  
   وقد   .بطعليه من ناحية الض  ِديوقول": قال ابن ع أنه  به يريد مجاهر المذهب مذموم :١٤عديالس

وعلَّـق   ،١٥"بـه  بأس ال صالح وايةالر في وهو وايةالر في اضعفً به يرد لم عالتشي في يغلو كان
ـ  عبرة فال جانيوزالج وأما منصف قول هذا: "ابن حجر على قول ابن عِدي بقوله        علـى  هبحطِّ

 اعلي وأن، ) (عثمان على ) (علي تفضيل اعتقاد هو المتقدمين عرف في عفالتشي؛  الكوفيين
)( كان ِصموأن ،حروبه في ايب وتفضيلهما يخينالشَّ تقديم مع ،مخطئ خالفهم، وراعتقـد  مـا ب 

أن همبعض اهللا رسول بعد الخلق أفضل اعلي )( ،ذلك معتقد كان وإذا واصادقً ادينً ارع امجتهد 
 فضالـر  فهو المتأخرين عرف في عالتشي وأما، داعية غير كان إن ماسي ال، بهذا روايته درتُ فال

 كيـف  يقول أن فلقائل": وقد قال الذهبي   ،١٦"كرامة وال الغالي افضيالر رواية تقبل فال المحض

                                                
 .١/١١٨ ميزان االعتدال - 1
  .١/١٤٨ العبر في خبر من غبر - 2
  .١/٦ المغني في الضعفاء - 3
  .٢٨ ذكر من تكلم فيه وهو موثق ص - 4
 .٩/٥٥ تاريخ اإلسالم - 5
  .١٠٣ تقريب التهذيب ص - 6
  .١/٤٦ الضعفاء الكبير للعقيلي - 7
  .١/٤٧بق  المصدر السا- 8
 .١/٣٨٩ الرجال ضعفاء في الكامل - 9

  .٣٦٥اإللزامات والتتبع ص - 10
 .٩/٥٥ تاريخ اإلسالم - 11
 .١/١١٨ ميزان االعتدال - 12
  .١٠٣ تقريب التهذيب ص - 13
  . يقصد أبا إسحاق الجوزجاني- 14
 .١/٣٨٩ الرجال ضعفاء في الكامل - 15
 .١/٨١ تهذيب التهذيب  - 16



 ١٧٠

 إن وجوابه .بدعة صاحب هو من عدالً يكون فكيف واإلتقان العدالة الثقة وحد مبتدع توثيق ساغ
 في كثير فهذا ،تحرف وال ولُغُ بال عكالتشي أو ،عالتشي ولُكغُ صغرى فبدعة ؛ضربين على البدعة

 بويةالنَّ اآلثار من جملة لذهب هؤالء حديث در فلو ،صدقوال والورع الدين مع وتابعيهم التابعين
 رضـي  وعمر بكر أبي على والحط فيه ولُوالغُ الكامل كالرفض كبرى بدعة ثم ،بينة مفسدة وهذه

 فـي  اآلن استحضر فما اوأيض ،كرامة وال بهم يحتج ال النوع فهذا ؛ذلك إلى والدعاء ،عنهما اهللا
 نقـل  يقبل فكيف دثارهم والنفاق ةيِقوالتَّ شعارهم الكذب بل امأمونً وال اصادقً رجالً الضرب هذا
ـ  من هو وعرفهم السلف زمان في الغالي فالشيعي ؛وكال حاشا حاله هذا من  عثمـان  فـي  متكلَّ

 زماننا في والغالي،  لسبهم وتعرض )( اعلي حارب ممن وطائفة ) (ومعاوية وطلحة والزبير
 أبـان  يكـن  ولم ،رثَّعم ضال فهذا ؛اأيض يخينالشَّ من ويتبرأ السادة ءهؤال يكفر الذي هو وعرفنا

  .١"منهما أفضل اعلي يعتقد قد بلً أصال للشيخين يعرض تغلب بن
  
، ٦، الحمـصي ٥، أبو يحِمـد ٤ الميتمي٣ الحميري ٢ بن صائد بن كعب الكالعي      بقية بن الوليد   -٢

 له وغفر اهللا فرحمه ؛دِمحي أبو وأما: "لجوزجانيقال فيه ا  . ٧هـ١٩٨: هـ، وقيل ١٩٧توفي سنة   
  .٨"به بأس فال الثقات عن حديثه افأم ؛يأخذه عمن خرافة وجد إذا يبالي كان ما

  كان : " وقال يحيى بن معين،١"الثقات عن روايته في ثقة وكان": قال ابن سعد: أقوال المعدلين

                                                
 .١/١١٨ ميزان االعتدال - 1
ـ : "لهـا  يقال قبيلة، إلى النسبة هذه .المهملة العين آخرها وفي الكاف بفتح: العيالكَ - 2  الـشام،  نزلـت  الع،كَ

 ).٥/١١٨األنساب . (حمص نزل وأكثرهم
 المهملـة،  الراء وكسر تحتها من بنقطتين المنقوطة الياء وفتح الميم وسكون المهملة الحاء بكسر: الحميري - 3

 ).٢/٢٧٠األنساب . (القبائل أصول من وهي حمير لىإ النسبة هذه
 وفي فوقها، من باثنتين المنقوطة التاء وبعدها تحتها، من باثنتين المنقوطة الياء وسكون الميم، بفتح: تمييلم ا- 4

 ).٥/٤٢٦األنساب . (شتى قبائل من بطون وهم ميتم، إلى النسبة هذه الميم، آخرها
، ٤/٢٣٤٣المؤتلـف والمختلـف     : انظـر . (ون الحاء وكسر الميم، وقيل بفتح الياء      بضم الياء وسك  :  يحِمد - 5

  )١٧٤وتقريب التهذيب ص 
األنـساب  . (الـشام  بـالد  مـن  بلدة -المنقوطة غير والصاد الميم وسكون الحاء بكسر- حمص: صيمالِح - 6

٢/٢٦٣.(  
، وتـاريخ   ١/١٣٥ والجرح والتَّعديل    ،٢/٢٥٦، والتاريخ الصغير    ٢/١٥٠التاريخ الكبير   :  انظر ترجمته في   - 7

، وشَـذَرات   ١/٢٨٩، وتذكرة الحفاظ    ١/٢٥٢، والعبر في خبر من غبر       ٢/٤٥، وميزان االعتدال    ٧/١٢٣بغداد  
 .١/٢٤٨الذهب 

  ).٣١٢(، ترجمة ١٧٤ أحوال الرجال ص - 8



 ١٧١

صفوان بن  : إذا حدث عن الثقات مثل    : "ن بقية؛ فقال  ، وسئل يحيى بن معين ع     ٢"شعبة مبجالً لبقية  
صالح فيمـا   : "قال ابن المديني  و،  ٤"إذا حدث عن ثقة فليس به بأس      : "، وقال يحيى  ٣عمرو وغيره 

: ، وقال أبو زرعة الـرازي     ٦"ثقة ما روى عن المعروفين    : "وقال الِعجلي  ،٥"روى عن أهل الشام   
"ة  "ثقة فهو الثقات عن روى إذا عجب ةبقيما لـه عيـب إال كثـرة روايتـه عـن            : "، وقال مر

: ، وقال أبـو حـاتم     ٧"المجهولين فأما الصدق فال يؤتى من الصدق إذا حدث عن الثقات فهو ثقة            
ثقة فـي  : "قال أبو أحمد الحاكمو ،"٩إذا قال حدثنا وأخبرنا فهو ثقة": سائيقال النَّ ، و ٨"يكتب حديثه "

  قيلي ،١٠"ث عن الثقات حديثه إذا حد١١صدوق اللهجة: "وقال الع" ،ِديإذا روى عـن  : "وقال ابن ع
:  وقال يعقوب بن سـفيان     ،١٢"أهل الشام فهو ثبت، وإذا روى عن المجهولين فالعهدة منهم ال منه           

 عـن  ثحد إذا ثقةٌ، وهو الشاميين، حديث في الوليد من كان فإن والوليد، إسماعيل يقارب وبقية"
ذكـره ابـن   و، ١٤"وكان ثقة مأمونًا: "، وقال ابن ِحبان  ١٣"بحفظ يذكر الحجة، ممقا يقوم فحديثه ثقة

 ،١٧"اوكان صدوقً ": قال الخطيب و ،١٦"ثقة مأمون : "وقال أبو عبد اهللا الحاكم    ،  ١٥شاهين في الثقات  
وثقه الجمهور فيما سمعه من     : " في موضع آخر   وقال،  ١٨وذكره الذهبي فيمن تكلم فيه وهو موثق      

  .١"صدوق: "ابن حجروقال  ،١٩"الثقات
                                                                                                                                          

  .٧/٤٦٩  الطبقات الكبرى - 1
  .٢/٤٣٥ الجرح والتَّعديل  - 2
  . الصفحة المصدر السابق، نفس- 3
  .١/٧٩" رواية ابن محرز" معرفة الرجال ليحيى بن معين - 4
 .١/٤١٦ التهذيب تهذيب - 5
  .١/٢٥٠ معرفة الثقات - 6
  .٢/٤٣٥ الجرح والتَّعديل  - 7
  . المصدر السابق، نفس الصفحة- 8
  .١/٤١٦ تهذيب التهذيب  - 9

  .ولم أجده في األسامي والكنى.  المصدر السابق، نفس الصفحة- 10
  .١/١٨١ الضعفاء الكبير للعقيلي - 11
  .٢/٨٠ الكامل في ضعفاء الرجال - 12
  .٢/٤٢٢ المعرفة والتاريخ - 13
  .١/٢٠٠ المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين - 14
  .٤٩ تاريخ أسماء الثقات ص - 15
 .٩٣ سؤاالت السجزي للحاكم ص - 16
  .٧/١٢٣ بغداد تاريخ  - 17
  .٥٤ ص موثق وهو فيه تكلم نم أسماء ذكر - 18
  .١/٢٧٣ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستَّة - 19



 ١٧٢

قال سفيان بن   و ،٢"وأدبر أقبل عمن يأخذ كان الوليد بن ةبقي: "قال ابن المبارك  : أقوال المجرحين 
ونقل الذهبي   ،٣"ة واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره       ة ما كان في سنَّ    ال تسمعوا من بقي   : "عيينة
 مفـسد  صـح  إن وهـذا  ذلك ويستبيح عفاءالض عن سيدلِّ ةبقي: "قوله القطان بن الحسن يأبعن  

ـ   و ،٤"يفعله هإنَّ ؛عنه هذا صح واهللا ،نعم" :وعلَّق الذهبي قائالً   "لعدالته قال أبو مس  انيهر الغـس :
"بقي   ِقة فكن منها على تَ    ة ليست أحاديثه نقيضعيف وكان": وقال ابن سعد  ،  "٥ةي غيـر  عن وايةالر 

إذا حدث عن أولئك المجهولين فـال؛ وإذا كنـى   : " عن بقية؛ فقال، وسئل يحيى بن معين    ٦"الثقات
 إذا روى : "قال ابن المديني  و ،٧"ليس بثقة "، وقال يحيى    "الرجل ولم يسم الرجل فليس يساوي شيًئا      

     لي  ،٨"اعن أهل الحجاز والعراق فضعيف جد٩"ما روى عن المجهولين فليس بشيء     : "وقال الِعج ،
ث المناكير إال عن المجاهيـل فـإذا هـو يحـدث            ة ال يحد  مت أن بقي  توه: "بلقال أحمد بن حن   و

إذا قال عن فالن فال يؤخـذ عنـه       : "سائيقال النَّ  و ،١٠"يِتالمناكير عن المشاهير فعلمت من أين أُ      
 وذكـره العقَيلـي فـي    ،١٢"ال أحـتج بحديثـه  : "قال ابن خزيمـة و ،١١"ألنه ال يدري عمن أخذه  

يخالف في بعض رواياته الثقات وإذا روى عن أهل الشَّام فهو ثبت            : "ابن عِدي وقال   ،١٣الضعفاء
 وقال يعقوب بن    ،١٤"وإذا روى عن غيرهم خلط، وإذا روى عن المجهولين؛ فالعهدة منهم ال منه            

 يـشتهي  وكـان  ضعف، فيهم شيوخ عن ويروي الحديث، من والطرائف ١٥حلَالم يشتهي: "سفيان
: وقال ابن ِحبـان   ،  ١٦"باسمه بالكنية المعروف ويسمي باالسم، المعروف الضعيف فيكني الحديث،

                                                                                                                                          
 .١٧٤ تقريب التهذيب ص - 1
  .١/١٨١ الضعفاء الكبير للعقيلي  - 2
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  .٢/٤٢٢ المعرفة والتاريخ - 16
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أخرج : "قال الدارقطني و ،٢"يروي عن قوم متروكين ومجهولين    : "وزاد الدارقطني  ،١"اسمدلِّ كان"
  البخاري عن بقي ة اعتبار ا ألن بقي  ة يحد  وقال ابن   ،٤"اختلفوا فيه : "قال الخليلي و ،٣"عفاءث عن الض

فـي  : قـال الخطيـب   و ،٦"أجمعوا على أن بقية ليس بحجة      ":وقال البيهقي  ،٥"ليس بالقوي ": زمح
   اجي  و ،٧" أكثرها عن المجاهيل   حديثه مناكير إال أنوقـال عبـد الحـق    ،٨"فيه اختالف : "قال الس 

ج بـه  من وعاة العلم مختلف في االحتجا: "وقال الذهبي ،٩"ة ال يحتج بهبقي: "حكاماإلشبيلي في األ 
له غرائب تستنكر عـن الثقـات       : "وقال الذهبي ،  ١٠"وبعضهم قبله على كثرة مناكيره عن الثقات      

وضـعه   ،١٢"؛ فإنَّه مدلس  "عن: "هو أيضا ضعيف الحديث إذا قال     : "وقال الذهبي  ،١١"لكثرة حديثه 
وكان كثير التـدليس عـن الـضعفاء    : "ابن حجر  في المرتبة الرابعة من مراتب المدلسين وقال         

  .١٣"والمجهولين
ثقة فيما يرويه عن الثقات، لكنَّه كثير التدليس عن الضعفاء؛ فقـد وافـق               :خالصة القول فيه  

 وإنما اهللا، رحمه اهللا عبد أبو يسبه لم": وقد قال ابن ِحبان  في ذلك      الجوزجاني حكم سائر النُّقَّاد،     
 ،اإلنكـار  موضـع  إنه مريولع؛ فأنكرها ثقات أقوام عن عنه رويت موضوعة أحاديث إلى نظر
ـ  شـأن  همي وأكثر حمص دخلت ولقد الحديث، في اإلنسان عدالة يسقط ما هذا دون وفى ؛ةبقي 

 فرأيتـه  عنـه  القدماء رواية من يعلو أجد لم ما وتتبعت ،الوجه على النسخ وكتبت حديثه فتتبعت
 مستقيمة، يسيرة أحاديث كومال وشعبة عمر بن اهللا عبيد من سمع ا،سمدلِّ كان ولكنه ا،مأمونً ثقة
 بن المجاشع مثل ومالك وشعبة عمر بن اهللا عبيد عن متروكين ضعفاء ابينكذَّ أقوام عن سمع ثم

 إال يعرفـون  ال وأقـوام  وأشـباههم  المثيمـى  موسى بن وعمر الحميد عبد بن والسرى عمرو،
: يقول وكان ضعفاء،ال هؤالء من سمع ما بالتدليس رآهم الذين الثقات أوليك عن فروى بالسكنى،

                                                
  .١/٢٠٠ المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين - 1
  .١/١٤٦ الضعفاء والمتروكين - 2
  .١/٨ للدارقطني لميالس سؤاالت - 3
  .١/٢٦٦ الحديث علماء معرفة في اإلرشاد - 4
  .٧/٣٧٩ المحلى - 5
  .٣/١٤١الخالفيات  - 6
  .٧/١٢٣ بغداد تاريخ  - 7
  .١/٤١٦ تهذيب التهذيب - 8
  . ولم أجده في األحكام الشرعية الكبرى لعبد الحق اإلشبيلي.  المصدر السابق، نفس الصفحة- 9

  .٥٤ ذكر من تكلم فيه وهو موثق ص - 10
  .١/١٠٩ المغني في الضعفاء - 11
  .٨/٥١٨عالم النبالء  سير أ- 12
 .١٧٤تقريب التهذيب ص : وانظر. ٤٩ طبقات المدلسين ص - 13



 ١٧٤

 اهللا عبيـد  عـن  بقية عن فحملوا - كذا - نافع عن مالك: وقال نافع، عن عمر بن اهللا عبيد قال
 ؛الوسـط  مـن  الواضع وتخلص ،ببقية الموضوع فالتزق ؛بينهما الواهي وأسقط مالك عن وبقية
، ١"بـه  كله ذلك  فالتزق ويسوونه حديثه من الضعفاء يسقطون كانوا له بتالميذ بقية امتحن وإنما

 فـيظن  ؛يـسمعه  لـم  ما شيوخ عن يروي كان الوليد بن ةبقي أن": ازيالر حاتم أبو ذكر وكذلك
 يضبطون وال شيوخه من لها بسماعه ويصرحون األحاديث تلك عنه فيروون سمعه، أنه أصحابه

 فقد ؛األسانيد في والتحديث السماع ذكر بمجرد يغتر وال األمور، لهذه التفطن فينبغي وحينئذ ذلك
  .٢"منقطعاً ويكون ، شيوخه عن اإلخبار فيه يذكر يءش غير له وجدوا شعبة أن المديني ابن ذكر

  
 :قال فيه الجوزجـاني . ٣ أبو سليمان البصري، مولى بني الحريشجعفر بن سليمان الضبعي   -٣
  .٤"يكتب ال كان متماسك ثقة وهو منكرة أحاديث روى"

: وقـال يحيـى    ،٦"وكان ثقة : "وقال ابن سعد   ،٥"ثقة عندنا : " علي بن المديني   قال: أقوال المعدلين 
أحاديثه ليست بالمنكرة وما كان منها      : "وقال ابن عِدي   ،٨"ثقة: "وقال العجلي  ،٧"ثقة ليس به بأس   "

وذكره ابن ِحبـان   ،٩"منكرا فلعل البالء فيه من الراوي عنه وهو عندي ممن يجب أن يقبل حديثه    
صـدوق صـالح ثقـة      : "، وقـال الـذهبي    ١١"ثقة ليس به بأس   : "وقال ابن شاهين   ،١٠الثقاتفي  

  .١٤"صدوق: "، وقال ابن حجر١٣"ثقة فيه شيء مع كثرة علومه : "، وقال أيضا١٢"مشهور
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 ١٧٥

أما : بلغنا أنك تسب أبا بكر وعمر؛ فقال      :"قال جرير بن يزيد بن هارون لجعفر      : أقوال المجرحين 
:  وقال أحمد بـن سـنان      ١،"وإذا هو رافضي مثل الحمار    : ما شئت، فقال  السب فال ولكن البغض     

وأنـا أسـتثقل   : "رأيت عبد الرحمن بن مهدي ال ينشط لحديث جعفر بن سليمان، وقال ابن سنان   "
وبـه  : "، وقال ابـن سـعد     ٣"كان يحيى بن سعيد ال يروي عنه      : "، وقال علي بن المديني    ٢"حديثه

قال البخاري  ،  و  ٥"هو خفيف : " بن عبد اهللا بن عمار الموصلي      ، وقال محمد  ٤"ضعف وكان يتشيع  
 ع  : " وقال العجلي  ،٦"يخالف في بعض حديثه   : "عفاءفي الضوذكـره العقيلـي فـي       ٧"كان يتـشي ،
 أهـل  إلـى  الميـل  ينتحل كان: "أيضا قالو،  ٩"كان يبغض الشيخين  : "، وقال ابن ِحبان   ٨الضعفاء

، وقـال ابـن     ١١"كان يتشيع ويغلو فيـه    : "وقال ابن حبان   ،١٠ "همذهب إلى بداعية يكن ولم البيت
في بعض حديثه منكر كان يبغض أبا بكر وعمر وكـان           : "، وقال ابن الجوزي   ١٢"يتشيع: "شاهين

فيـه شـيء مـع كثـرة        : "، وقال أيضا  ١٤"فيه تشيع : "، وقال الذهبي  ١٣"يحيى بن سعيد يستضعفه   
  .١٦"كان يتشيع: "، وقال ابن حجر١٥"شيعةكان أميا وهو من زهاد ال: علومه، قيل

وهذا الخالف فـي    : "وقال ابن شاهين  صدوق يتشيع ولم يكن داعية لبدعته،        :خالصة القول فيه  
جعفر من ابن عباس في ضعفه ومن يحيى بن سعيد تركه، لعله المذهب ألنَّه يروى عنه أنَّه قيل                  

 أهـل  بين وليس: "الذهبي قالو،  ١٧"ن بغضا ما شئت   شتما ال، ولك  : أتشتم أبا بكر وعمر؛ فقال    : له
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 االحتجـاج  أن إليها يدعو يكن ولم بدعة فيه كان إذا المتقن دوقالص أن خالف أئمتنا من الحديث
؛ وقد وافق الجوزجاني حكـم سـائر        ١"بأخباره االحتجاج سقط بدعته إلى دعا فإذا ؛جائز بأخباره

  .النُّقَّاد
  
توفي .  الكوفي القاضي  أرطاة، أبو   ة بن شُراحبيل النَّخْعي   ثور بن هِبير   بن   أرطاةالحجاج بن    -٤

 فـي  فيتثبـت  وغيره الزهري يلقهم لم قوم عن يروي كان" :قال فيه الجوزجاني  . ٢هـ١٤٥سنة  
   .٣"حديثه

، وقال أبـو    ٥"صالح الحديث : "، وقال في موضع آخر    ٤"ليس به بأس  : "قال يحيى  :أقوال المعدلين 
: كان من الحفاظ، قيـل : "، وقال أحمد بن حنبل٦"صدوق: " خيثمة عن يحيى بن معين   بكر بن أبي  

اس ليس يكاد له حديث إال       في حديثه زيادة على حديث النَّ      ألن: فلم ليس هو عند الناس بذاك، قال      
 وكـان  الكوفة أهل مفتي أحد وكان افقيه وكان": ، وقال "جائز الحديث : "، وقال العجلي  ٧"فيه زيادة 

: قال أبو حـاتم   و ،٨"التدليس منه الناس يعيب مافإنِّ: "وقال ،"الشرف حب قتلني يقول وكان يهِت هفي
عفاء، ويكتب حديثه؛ فإذا قال حدثنا فهو صالح ال يرتـاب فـي صـدقه               س عن الض  صدوق يدلِّ "

  ازي    ٩"ن السماع وحفظه إذا بيوقال أبو بكر الخطيـب     ١٠"صدوق مدلس : "، وقال أبو زرعة الر ، :
وقال ابـن    ،١٢"كان حافظًا للحديث  : "، وقال ابن ِخراش   ١١"الحجاج أحد العلماء بالحديث والحفاظ    "
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، والجـرح والتَّعـديل     ١/٢٨٤معرفة الثقـات للعجلـي      ومعرفة  ،  ٧٦ص" مانهطَ ابن رواية" الرجال في معين
، وميـزان االعتـدال     ٧/٦٩، وسير أعـالم النـبالء       ٥/٤٢٣، وتهذيب الكمال    ٨/٢٣٠، وتاريخ بغداد    ٣/١٥٦
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  ).١٠٠(، ترجمة ٧٨ أحوال الرجال ص - 3
  .١/٨٤ معرفة الرجال ليحيى بن معين رواية ابن محرز - 4
 .٧٦ص " مانهطَ ابن رواية" الرجال في معين بن يحيى زكريا أبي كالم من - 5
  .٣/١٥٦ الجرح والتَّعديل - 6
  .٢٤٥ ص وغيره وذيالمر رواية الرجال ومعرفة  العلل:وانظر.  المصدر السابق، نفس الصفحة- 7
  .١/٢٨٤معرفة الثقات للعجلي معرفة :  انظر جميع هذه األقوال في- 8
  .٣/١٥٥ الجرح والتَّعديل - 9

  . المصدر السابق، نفس الصفحة- 10
  .٨/٢٣٠ تاريخ بغداد - 11
  .٧/٦٩ سير أعالم النبالء - 12
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ِدعإنَّ: "ي             ما أخطأ في بعض الربوايـات؛  ما عاب الناس عليه تدليسه عن الزهري وعن غيره ور
  ".٢صدوق: "، وقال ابن شاهين١"فأما أن يتعمد الكذب فال، وهو ممن يكتب حديثه

، وقـال   ٣"أرطـاة  بن حجاج حديث زائدة طرح: "حاربيالم يعلى بن يحيى قال :ل المجرحين أقوا
، ٥"تركت الحجاج عمدا، ولم أكتب عنه     : "، وقال يحيى بن سعيد    ٤"سكان حجاج يدلِّ  : "ابن المبارك 

هـو  : " أيضالم يكن يحيى بن سعيد يرى أن يروي عنه بشيء، وقال: " بن حنبلأحمداإلمام  وقال  
قـال   و ،٧" ال يحتج بحديثهما   أرطاةحجاج بن   مجالد و : "، وقال يحيى بن معين    ٦"رب الحديث مضط

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة عن        ،٩"ضعيف: "وسئل مرة أخرى؛ فقال    ،٨"ضعيف ضعيف : "اأيض
؟؛ أرطـاة يحتج بحديث حجاج بن : " بن حنبل أحمداإلمام  ، وسئل   ١٠"ليس بالقوي : "يحيى بن معين  

 يـر  لـم  احجاج أن يذكر يحيى سمعت أبي حدثنا: "بن أحمد بن حنبل   اال عبد اهللا    ، وق ١١"ال: فقال
 إسـحاق  وابـن  حجـاج  في منه حدأ في ارأي أسوأ رأيت ما اجد فيه الرأي سيئ وكان ،الزهري

: وقـال العجلـي    ،١٣، وذكره العقيلي فـي الـضعفاء      ١٢"فيهم نراجعه أن نستطيع ال وهمام وليث
واهي الحديث، في حديثه اضـطراب كثيـر وهـو          : " يعقوب بن شيبة   ، وقال ١٤"صاحب إرسال "

يدلس عـن   : " قال أبو حاتم  و،  ١٦"سمدلِّ: "، وقال أبو زرعة الرازي    ١٥"صدوق وكان أحد الفقهاء   
ا: "، وقال ابن ِخراش  ١٧"عفاءالضان في المجـروحين وقـال   ،١٨"كان مدلسكـان  : "وذكره ابن ِحب
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  .٧٨، وتاريخ أسماء الضعفاء والكذابين له أيضا ص ٦٧قات البن شاهين ص  تاريخ أسماء الث- 2
  .٢/٢٢٣ الكامل في ضعفاء الرجال - 3
  .٥/٤٢٣ تهذيب الكمال - 4
  . المصدر السابق، نفس الصفحة- 5
 .٣/١٥٥ الجرح والتَّعديل - 6
  .٤/٥٩" الدوري رواية "التاريخ وكتابه معين بن يحيى - 7
  .١/٢٢٥لمحدثين والضعفاء والمتروكين  المجروحين من ا- 8
  .٤٧ ذكر من اختلف البن شاهين ص - 9

  .٣/١٥٦ الجرح والتَّعديل - 10
  .١/٢٩٨ الضعفاء الكبير للعقيلي - 11
  .٣/٢١٦ الرجال ومعرفة العلل - 12
 .١/٢٩٨ الضعفاء الكبير للعقيلي - 13
  .١/٢٨٤معرفة الثقات للعجلي  معرفة - 14
  .٥/٤٢٣ تهذيب الكمال - 15
  .٣/١٥٥ الجرح والتَّعديل - 16
  . المصدر السابق، نفس الصفحة- 17
  .٧/٦٩ سير أعالم النبالء - 18



 ١٧٨

 كثيـر : "، وقـال  ٤"ال يحـتج بـه    : "قال الدارقطني و ،"٣ بالقوي ليس: "وقال ابن شاهين   ،٢"١صلفًا
ـ الحجاج رجل مشهور    : "وقال،  ٧"ضعيف: "، وقال ٦"ال يحتج بحديثه  : "، وقال ٥"الوهم  ،٨"دليسبالتَّ

ووضـعه  ،  ١٠"في حديثه لين  : "وقال الذهبي  ،٩" ممن ال يحتج به    أرطاةالحجاج بن   : "وقال الحاكم 
    وقال ابن حجر أثناء دراسته لسند حـديث       ،  ١١ مراتب المدلِّسين  ابعة من ابن حجر في المرتبة الر :

  .١٢" وفيه مقالأرطاةوفي إسناده الحجاج بن "
وافق الجوزجاني النُّقَّاد في بيـان      ؛ فقد   صدوق يخطئ صاحب إرسال وتدليس     :خالصة القول فيه  

 .ه صاحب إرسال وتدليس؛ بينما لم يبين درجة ضبطهأنَّ

 الهمداني، أبو عبد اهللا الكوفي الثَّـوري، تـوفي سـنة            صالح بن حي   بن   الحسن بن صالح   -٥
  .١٤"مذهبه في امغمور كان" :قال فيه الجوزجاني. ١٣هـ١٦٩

 ،١٦"ثقة: "وقال يحيى بن معين    ،١٥"هكثير الحديث صحيح ثقةكان  : "قال ابن سعد  : أقوال المعدلين 
ثقة مـستقيم   : "ابن أبي مريم عن ابن معين     قال  و ،١٧"ثقة مأمون : "وقال ابن الجنَيد عن ابن معين     

                                                
 الحـديث  غريب في النهاية: انظر. (تكبر مع المقدار على والزيادة  والبراعة، الظرف في الغلو هو :لفلص ا - 1

 ).٣/٤٧ واألثر
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٥/٣٤٧.  
  .٦/١٢٣ النبوية األحاديث في الواردة العلل - 5
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  .٥/٤٣١ المصدر السابق - 7
 .٤/٢٢٧ المصدر السابق - 8
  .٩٠ سؤاالت السجزي للحاكم ص - 9

  .٩/١٠١تاريخ اإلسالم : ، وانظر٢/١٩٧ ميزان االعتدال - 10
  .٤٩ طبقات المدلِّسين ص - 11
  .٩/١٩١ فتح الباري - 12
، ٣٨٤ ص   معـين  بن يحيى زكريا ألبي يدنَالج ابن سؤاالتو،  ٦/٣٧٥ لطبقات الكبرى ا:  انظر ترجمته في   - 13
، والكامل  ٣/١٨ والجرح والتَّعديل    ،١١٤ ص   وغيره وذيالمر رواية حنبل بن أحمد عن الرجال ومعرفة العللو

  .٢/٢٤٨ ، وتهذيب التهذيب٧/٣٦١، وسير أعالم النبالء ٦/١٧٧، وتهذيب الكمال ٢/٣١٦في ضعفاء الرجال 
  ).٧٥(، ترجمة ٦٧ أحوال الرجال ص - 14
  .٦/٣٧٥ الطبقات الكبرى - 15
  .٣/٢٦٨" الدوري رواية" التاريخ وكتابه معين بن يحيى - 16
  .٣٨٤ ص معين بن يحيى زكريا ألبي يدنَالج ابن سؤاالت - 17



 ١٧٩

صحيح الرواية، متفقه صائن لنفسه في الحديث       : "، وقال ٢"ثقة: "وسئل عنه أحمد؛ فقال    ،١"الحديث
اجتمع فيه إتقان وفقـه وعبـادة   : "وقال أبو زرعة الرازي ،٤"ثقة متعبد: "وقال العجلي  ،٣"والورع

لم أجـد لـه     : "وقال ابن عِدي   ،٧"ثقة: "وقال النَّسائي  ،٦"ثقة متقن حافظ  : "وقال أبو حاتم   ،٥"وزهد
وكان الحـسن بـن   : "وقال ابن حبان ،٨"حديثًا منكرا مجاوز المقدار، وهو عندي من أهل الصدق  

: وقال الـدارقطني   ،٩"صالح فقيها ورعا من المتقشفة الخشن وممن تجرد للعبادة ورفض الرياسة          
هو مـن أئمـة     : "وقال ،١٢"صدوق عابد : "وقال الذهبي  ،"١١دوقص: "وقال الساجي  ،١٠"ثقة عابد "

  .١٤"ثقة فقيه عابد: "وقال ابن حجر ،١٣"اإلسالم لوال تلبسه ببدعة
وذكـر   ،١٥"نعوذ باهللا من خشوع النِّفاق    : "قال سفيان الثَّوري عندما رآه يصلي     : أقوال المجرحين 

 عبـد   وقال ،١٦)( على أمة محمد     ذاك رجل يرى السيف   : "الحسن بن صالح عند الثَّوري؛ فقال     
حدثنا صالح بـن  : "وقال الحميدي عن سفيان بن عيينة   ،١٨"لم يكن شيء  : "١٧اهللا بن داود الخُريبي   

وقال محمد بن عبد اهللا بن عمار الموصلي عن يحيى بـن سـعيد               ،١٩"حي وكان خيرا من ابنيه    

                                                
  .٦/١٧٧ تهذيب الكمال - 1
  .١١٤ ص وغيره يوذالمر رواية حنبل بن أحمد عن الرجال ومعرفة العلل - 2
  .٣/١٨ الجرح والتَّعديل - 3
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  .١/٣٢٦ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستَّة - 12
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  .٦/١٧٧ تهذيب الكمال - 15
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  ).٢/٣٥٤األنساب . (بالبصرة مشهورة محلة وهي بة،يرالخُ إلى النسبة هذه بواحدة، المنقوطة
  .٦/١٧٧ تهذيب الكمال - 18
  . المصدر السابق، نفس الصفحة- 19



 ١٨٠

ـ     ،١"أي في الحسن بن حي    كان سفيان الثوري سيء الر    : "القطان م وجعل أبو أحمد الزبيـري يفخِّ
إن حـسنًا كـان معجبـا       . نحن أعلم بحسن منـك    : "الحسن بن صالح؛ فقال له عبد اهللا بن داود        

 الحسن مذهب يعجبنا ما" : مدأحاإلمام   وقال ،٣"اعمتشي كان: "قال ابن سعد  و ،٢"والمعجب األحمق 
ابن المبارك كان   : "وقال أيضا  ،٥"كان يتشيع  ":وقال الِعجلي  ،٤"الجمعة عن قعد كان قد، صالح بن

وقـال   ،٧ذكر ابن ِحبان أن فيه تشيع      ،٦"يحمل عليه بعض الحمل لحال التشيع ولم يرِو عنه شيًئا         
هو من أئمة اإلسالم لوال تلبـسه       : "وقال الذهبي  ،٩"متشيع: "وقال الذهبي  ،"٨كان يتشيع : "الساجي

  .١١"رمي بالتشيع": وقال ابن حجر ،١٠"ببدعة
 وقد حكم الجوزجاني عليه من ناحية العدالة؛ فبـين أنـه            ع،ثقة رمي بالتشي   :خالصة القول فيه  

متشيع، وقد وافق حكم الجوزجاني حكم سائر النُّقَّاد، أما من ناحية الـضبط فلـم يحكـم عليـه                   
  .الجوزجاني

  
بو الحسن البـصري، تـوفي سـنة         موالهم، أ  ١٢ بن درهم األزدي الجهضمي    سعيد بن زيد   -٦

  .١٤"بحال بحجة فليس أحاديثه فونيضع سمعتهم ":قال فيه الجوزجاني .١٣هـ١٦٧

                                                
  . المصدر السابق، نفس الصفحة- 1
  . المصدر السابق، نفس الصفحة- 2
  .٦/٣٧٥ كبرىالطبقات ال - 3
  .١٢٦ ص وغيره وذيالمر رواية حنبل بن أحمد عن الرجال ومعرفة العلل - 4
 .١/٢٦٤ معرفة الثقات - 5
 .١/٢٦٦ المصدر السابق - 6
  .٦/١٦٥الثقات البن حبان :  انظر- 7
 .٢/٢٤٨ تهذيب التهذيب - 8
  .١/٣٢٦ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستَّة - 9

  .٧/٣٦١م النبالء  سير أعال- 10
 .٢٣٩ تقريب التهذيب ص- 11
، بالبـصرة  محلـة  وهي الجهاضمة إلى النسبة هذه الهاء، وسكون المنقوطة والضاد الجيم بفتح: ميضهلج ا - 12

  ). ١/٣١٦ األنساب تهذيب في اللباب، و٢/١٣٢األنساب : انظر. (زداأل من بطن  هو:وقيل
، ١/١٨٤" روايـة الـدوري  "، ويحيى بن معين وكتابه التاريخ ٧/٢٨٧  الطبقات الكبرى:  انظر ترجمته في  - 13

، والكامل فـي    ٤/٢١، والجرح والتَّعديل    ٣٥٥، وسؤاالت اآلجري أبا داود ص       ٢/٥٢٤والعلل ومعرفة الرجال    
، ١/٣٤٦، والكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الـستَّة        ١/١٤١، وتهذيب الكمال    ٣/٣٧٦ضعفاء الرجال   

  .١/٤٥٧، وفتح الباري ٣/٢٠٣عتدال وميزان اال
  ).١٨٣(، ترجمة ١١٤ أحوال الرجال ص- 14



 ١٨١

، وسئل يحيى بن معين يحـتج       ٢"ثقة: "، وقال يحيى بن معين    ١"ثقة: "قال ابن سعد  : أقوال المعدلين 
حـدثنا مـسلم بـن      ": قال البخاري ، و ٤"ليس به بأس  : "، وقال أحمد  ٣"يكتب حديثه : "بحديثه؛ فقال 
، وقـال أبـو   ٦"ثقة: " وقال الِعجلي،٥"حدثنا سعيد بن زيد، أبو الحسن صدوق حافظ    : إبراهيم، قال 

: سمعت سليمان بن حرب يقول    : " الرازي قال أبو زرعة  ، و ٧"كان حافظًا صدوقًا  : "جعفر الدارمي 
هو في جملـة    : "ن عِدي ، وقال اب  ٩"ليس به بأس  : " وقال أبو حاتم   ،٨"حدثنا سعيد بن زيد وكان ثقة     

، وذكره الذهبي فيمن تكلم فيه      ١١"وكان صدوقًا حافظًا  : "، وقال ابن ِحبان   ١٠"من ينسب إلى الصدق   
  .١٣"صدوق له أوهام: "، وقال ابن حجر١٢وهو موثق

سـمعت يحيـى    : "قال علي بن المديني   و ،١٤"ليس بالقوي : "قال يحيى بن معين   : أقوال المجرحين 
: كان يحيى بن سعيد يقـول     : "وقال أبو داود   ،١٥"اد بن زيد في الحديث جد     ف سعي بن سعيد يضع  ا

 وقال فـي موضـع    ١٧،"نلي: "ارقال أبو بكر البز   و ،١٦"ليس بشيء وكان عبد الرحمن يحدث عنه      
وقـال   ،٢٠وذكره العقَيلي في الضعفاء    ،١٩"ليس بالقوي : " وقال النَّسائي  ،١٨"لم يكن له حفظ   : "آخر

                                                
  .٧/٢٨٧  الطبقات الكبرى  - 1
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 ١٨٢

قـال  ، و ١" كان يخطئ في األخبار ويهم في اآلثار حتـى ال يحـتَج بـه إذا انفـرد                 : "ابن ِحبان 
، وقـال ابـن   ٣وذكره ابن الجوزي في الضعفاء ،٢"م فيه يحيى بن القطانضعيف تكلَّ : "الدارقطني

  .٤"له أوهام: "حجر
لى سعيد بـن     في الحكم ع    وخالف النُّقَّاد  د الجوزجاني ؛ فقد تشد  صدوق يخطئ  :خالصة القول فيه  

ليس بحجة بحال: "اهيزيد بوصفه إي". 
  
، أبو عبـد اهللا الكـوفي القاضـي، تـوفي سـنة      ٥عيخَ بن أبي شريك النَشريك بن عبد اهللا    -٧

  .٧"مائل الحديث مضطرب الحفظ ءسي ":قال فيه الجوزجاني .٦هـ١٧٧
شريك بن  : "عينال يحيى بن م   ق، و ٨"كان ثقة مأمونًا كثير الحديث    : "قال ابن سعد  : أقوال المعدلين 

لم يكن شريك عنـد  : "قال يحيى بن معين و،١٠"ثقة: "في موضع آخرقال   و ،٩"عبد اهللا صدوق ثقة   
 ،١٢"واية عن أبـي إسـحاق  شريك حسن الر : "قال أحمد  و ،١١"يحيى بن سعيد بشيء، وهو ثقة ثقة      

يب والبدع قديم الـسماع     لرا على أهل ا   ، وكان شديد  ا عندي ثًا محد  صدوقً كان عاقالً : "قال أحمد و

                                                
  .١/٣٢٠  المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين- 1
 .٢١٣ ص للدارقطني وريسابيالنَّ الحاكم سؤاالت - 2
  .١/٣١٩ الضعفاء والمتروكين البن الجوزي - 3
 .٣٧٨ تقريب التهذيب ص - 4
 العـرب  مـن  قبيلـة  وهي ع،خَالنَ إلى النسبة هذه .المهملة العين بعدها المعجمة والخاء النون بفتح: عيخَلنَ ا - 5

 ).٣/٣٠٣ األنساب تهذيب في اللباب، و٥/٤٧٣األنساب . (الكوفة نزلت
 ابـن  رواية" الرجال في معين بن يحيى زكريا أبي كالم منو،  ٦/٣٧٨  الطبقات الكبرى :  انظر ترجمته في   - 6

روايـة  " والعلل ومعرفة الرجـال      ،١/١٠٧ محرز ابن رواية معين بن ليحيى الرجال معرفة، و ٣٦ص  " مانهطَ
، ٨٧/٢٧٩، وتـاريخ بغـداد     ٤/٦، والكامل في ضعفاء الرجـال       ٢/١٩٤ ، والتاريخ الصغير  ٤٨ص  " المروذي

، وخالصة تـذهيب تهـذيب      ٤/٢٩٣، وتهذيب التهذيب    ٨/٢٠٠، وسير أعالم النبالء     ١٢/٤٦٢وتهذيب الكمال   
  .١٦٥الكمال ص 

  ).١٣٤(، ترجمة ٩٢ أحوال الرجال ص - 7
  .٦/٣٧٨  الطبقات الكبرى - 8
  . ٤/٦ الكامل في ضعفاء الرجال - 9

 بـن  ليحيـى  الرجال معرفة، و ٣٦ص  " مانهطَ ابن رواية" الرجال في معين بن يحيى زكريا أبي كالم من - 10
  .١/١٠٧ محرز ابن رواية معين

   .٣٦ص " مانهطَ ابن رواية" الرجال في معين بن يحيى زكريا أبي كالم من - 11
 .٤٨ص " رواية المروذي" العلل ومعرفة الرجال - 12



 ١٨٣

ثقة، وكـان حـسن   : "وقال العجلي ،٢"كان نبيالً: " وقال محمد بن يحيى الذهلي     ،١"من أبي إسحاق  
: ، وقال أبو حـاتم    ٥"ثقة يخطئ : "وقال أبو داود   ،٤"صدوق ثقة : "وقال يعقوب بن شيبة    ،٣"الحديث

ـ   ، و ٨"صدوق: "، وقال صالح جزرة   ٧"كان ثقة : "، وقال إبراهيم الحربي   ٦"صدوق" : سائيقـال النَّ
والغالـب علـى    : " وقال ابن عِدي   ،١٠"اا عالم كان فقيه : "قال أبو جعفر الطبري   و،  ٩"ليس به بأس  "

حديثه الصحة واالستواء والذي يقع في حديثه من النكرة إنما أتي به من سوء حفظه ال أنَّه يتعمد                  
، وقـال  ١٢ذكره ابن ِحبان في الثقـات و، ١١"شيًئا مما يستحق أن ينسب فيه إلى شيء من الضعف       

: ، وقـال الـذهبي    ١٥"صدوق: " وقال الذهبي  ،١٤"ثقة: "قال الدارقطني  و ،١٣"كان صدوقًا : "األزدي
: ، وقـال ابـن حجـر   ١٧، وذكره الذهبي فيمن تكلِّم فيه وهو موثق  ١٦"الحافظ الصادق أحد األئمة   "
ن عادالً فاضالً عابدا شديدا علـى      صدوق يخطئ كثيرا تغير حفظه منذ وِلي القضاء بالكوفة وكا         "

مشهور كان من األثبات ولما ولي القضاء تغير حفظـه وكـان            : "، وقال ابن حجر   ١٨"أهل البدع 
  .١٩"يتبرأ من التدليس

                                                
 وتعـديلهم  الرواة جرح في حنبل بن أحمد لإلمام داود أبي  سؤاالت:، وانظر٢/٤٧٤كبير للعقيلي   الضعفاء ال  - 1
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 ١٨٤

، وقيـل ليحيـى   ١"رأيت تخليطًا في أصول شريك   : "قال يحيى بن سعيد القطان    : أقوال المجرحين 
وكان مشهورا  : "أيضا، وقال   ٢"مازال مخلِّطًا : خلط بأخَرة، قال  زعموا أن شريك إنَّما     : "ابن سعيد 
، ٥"خالف؛ فغيره أحب إلينا منه    : "، وقال يحيى بن معين    ٤"وكان يغلط : "وقال ابن سعد   ،٣"بالتدليس

وقال يعقـوب بـن      ،٧"يغلط وال يتقن  : "، وقال ٦"لم يكن شريك عند يحيى بن سعيد بشيء       : "وقال
كـان كثيـر الحـديث      : يحتج بحديثه؟ قال  : وسئل أبو زرعة الرازي    ،٨"اء الحفظ جد  سي: "شيبة

وقـد كـان لـه      : "، وقال أبو حـاتم    ١٠"يخطئ: "، وقال أبو داود   ٩"صاحب وهم وهو يغلط أحيانًا    
لـيس  : "، وقـال النَّـسائي    ١٢"لما ولي القضاء اضطرب حفظـه     : "، وقال صالح جزرة   ١١"أغاليط
 وقـال ابـن     ،١٥"ليس بالمتين : "قال أبو أحمد الحاكم   ، و ١٤ء الضعفا ، وذكره العقيلي في   ١٣"بالقوي
ِديا يـستحق            : "عد شيًئا ممالذي يقع في حديثه من النكرة إنما أتي به من سوء حفظه إال أنَّه يتعم

كان في آخر عمره يخطئ فيمـا  : "، وقال ابن ِحبان١٦"شريك أن ينسب فيه إلى شيء من الضعف  
 لـيس فيـه تخلـيط،       ١٧بواسط المتقدمين عنه الذين سمعوا منه       يروي تغير عليه حفظه؛ فسماع    

كـان يهـم فـي    : "، وقال في موضـع آخـر      ١٨"وسماع المتأخرين عنه بالكوفة فيه أوهام كثيرة      
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 ١٨٥

مائل عن القصد غالي المذهب سيء الحفـظ        : "، قال األزدي  ٢" إذا حدث من غير كتابه     ١حاييناأل
:  وقـال الـساجي  ،٤"ليس بالقوي فيما يتفـرد ": قال الدارقطني، و ٣"كثير الوهم مضطرب الحديث   

وذكره ابن الجـوزي     ،٦"كان يدلس : "، وقال عبد الحق اإلشِْبيلي    ٥"كان ينسب إلى التشيع المفرط    "
أحد األعالم على ِلين ما في حديثه، توقَّـف بعـض األئمـة عـن      : "، وقال الذهبي  ٧في الضعفاء 

، وذكـره سـبط ابـن       ٩"يع خفيف على قاعدة أهل بلده     فيه تش : "، وقال أيضا  ٨"االحتجاج بمفاريده 
يخطئ كثيرا تغير حفظه منذ وِلـي القـضاء         : "، وقال ابن حجر   ١٠العجمي فيمن رمي باالختالط   

لما وِلي القضاء تغيـر حفظـه وكـان    : "، وقال أيضا١٢"مختلف فيه: "، وقال ابن حجر ١١"بالكوفة
  . ١٤ال في الكواكب، وذكره ابن الكي١٣"يتبرأ من التدليس

 فقد  ع خفيف؛  القضاء، فيه تشي   يِلر حفظه منذ أن و    صدوق يخطئ كثيرا، تغي    :خالصة القول فيه  
 .وافق حكم الجوزجاني عليه حكم سائر النُّقَّاد

  
الدمشقي، أصـله مـن دمـشق سـكن        :  األشعري الشامي الِحمصي ويقال    شهر بن حوشب   -٨

ر ذلك، مولى أسماء بنت يزيد بن السكن األنصارية ، توفي سـنة             غي: البصرة، أبو سعيد، ويقال   
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 ١٨٦

 ال أحاديثـه " :قال فيه الجوزجاني  . ١هـ١١٢: هـ، وقيل ١١١: هـ، وقيل ١٠١: هـ، وقيل ١٠٠
  .٢"الناس حديث تشبه

قال ، و ٥"ثبت: "، وقال ٤"ثقة: "، قال يحيى  ٣"ثقة ليس به بأس   : "قال يحيى بن معين   : أقوال المعدلين 
 عن أحمـد بـن   ٧مانيرقال حرب بن إسماعيل الِك و،٦"ليس به بأس " :إسحاق عن أحمد  حنبل بن   

: سمعت أحمد سئل عن شهر بن حوشب فقـال        : "قال أبو داود   و ،٨"ما أحسن حديثه ووثق   : "حنبل
م فيه  ما تكلَّ إنَّ ":ى أمره، وقال  شهر حسن الحديث وقو   : "قال الترمذي عن البخاري   و ،٩"ال بأس به  "

: ، وقال يعقوب بن شيبة    ١١"ثقة: " وقال الِعجلي  ،١٠" روى عن هالل بن أبي زينب عنه       ابن عون ثم  
وقد ذهـب   "وقال الذهبي    ،١٣"ال بأس به  : "، وقال أبو زرعة   ١٢"ثقة على أن بعضهم قد طعن فيه      "

، وذكـره الـذهبي     ١٥"كان عالما كثير الرواية الحديث    : "، وقال أيضا  ١٤"إلى االحتجاج به جماعة   
  .١٧"صدوق: "وقال ابن حجر ،١٦فيه وهو موثقفيمن تكلِّم 
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 .٤/٣٢٤، وتهذيب التهذيب ٤/٣٧٢،  وسير أعالم النبالء ٦/٣٨٧، وتاريخ اإلسالم ١/٩٠
  ).١٤١(، ترجمة ٩٦ أحوال الرجال ص- 2
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 ١٨٧

قال يحيـى بـن   و، ١ام فخانه من أهل الشَّ   كان شعبة يشهد عليه أنه رافق رجالً      : أقوال المجرحين 
كان شهر بن حوشب على بيت المال؛ فأخذ خريطة فيها دراهـم؛            : "ماني عن أبيه  رأبي بكير الكِ  

ـ    : "بن عون قال ا  و ،٢"لقد باع شهر دينه بخريطة    : فقال القائل  م فـي شـهر بـن       إن شعبة قد تكلَّ
كوه أي طعنوا   زنَ: كوه، قال النضر  زا نَ إن شهر : "قال النضر بن شميل عن ابن عون       و ،٣"حوشب

:  الموصـلي  ارسئل محمد بن عبد اهللا بن عم      ، و ٥"كان ضعيفًا في الحديث   : " وقال ابن سعد   ،٤"فيه
وقـال موسـى بـن      ،  ٧"ال يحتج به  : "ازي الر ، وقال أبو حاتم   ٦ال: يكون حديث شهر حجة؟ قال    

، وقـال ابـن   ١١، وذكره العقَيلي في الضعفاء    ١٠"ليس بالقوي : " وقال النَّسائي  ٩،"ضعيف ":٨هارون
ِديعامة ما يرويه شهر وغيره من الحديث فيه من اإلنكار ما فيه وشهر ليس بـالقوي فـي                  : "ع

: ، وقال في ترجمة عبـد الحميـد بـن بهـرام           ١٢"بهالحديث، وهو ممن يحتَج بحديثه وال يتَدين        
" ان   ،١٣"اضعيف جدكان ممن يروي عـن الثقـات المعـضالت وعـن األثبـات        : " وقال ابن ِحب

، ١٦"ضـعيف : "قـال الـدارقطني    و ،١٥"ليس بالقوي عندهم  : "قال أبو أحمد الحاكم   ، و ١٤"المقلوبات
:  وقـال الـساجي  ،١٩"ضعيف: "هقييقال الب و،١٨"متروك: "قال ابن حزم  و ،١٧"ليس بالقوي : "وقال
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 ١٨٨

وممن : "، وقال ابن رجب الحنبلي    ٢، وذكره ابن الجوزي في الضعفاء     ١"فيه ضعف وليس بالحافظ   "
، وقال ابن   ٣"يضطرب في حديثه أيضا شهر بن حوشب، وهو يروي المتن الواحد بأسانيد متعددة            

  .٥"فيه مقال: "أيضا، وقال ٤"كثير اإلرسال: "حجر
لم أسـمع لمـضعفه     : " فقد قال أبو الحسن بن القطان الفاسي       صدوق يخطئ؛  :ل فيه خالصة القو 

حجة وما ذكروا من تزينه بزي الجند، وسماعه الغناء باآلالت، وقذفه بأخذ الخريطـة؛ فإمـا ال                 
يصح أو خارج على مخرج ال يضره، وشر ما قيل فيه أنه يروي منكرات عن ثقـات وهـذا إذا             

وقد وافق الجوزجاني في حكمه على شهر بن حوشب حكـم بـاقي             . ٦"كثر منته سقطت الثقة به    
  .النُّقَّاد إال أن حكمه كان دون حكمهم

  
أبو حفص المـدني،    :  بن الحكم األنصاري األوسي، أبو الفضل، ويقال       عبد الحميد بن جعفر    -٩

   .٧هـ١٥٣توفي سنة 
  .٨ذكره الجوزجاني ضمن من رمي بالقدر

كـان ثقـة كثيـر      : "قال ابـن سـعد    ، و ١٠ توثيقه عن ابن نمير    ٩بن خلفون انقل  : أقوال المعدلين 
لـيس بـه    ": وقال،  ١٣"ثقة ويرمى بالقدر  ": وقال أيضا ،  ١٢"ثقة: " وقال يحيى بن معين    ،١١"الحديث

                                                
 .٤/٣٢٤ تهذيب التهذيب - 1
 .٢/٤٣ الضعفاء والمتروكين البن الجوزي - 2
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، ويحيـى بـن معـين وكتابـه     ١/٩٧" رواية ابن محرز"معرفة الرجال ليحيى بن معين :  انظر ترجمته في - 7

، وسؤاالت ابن أبي    ٣٠٨، وسؤاالت ابن الجنَيد ألبي زكريا يحيى بن معين ص           ٣/١٦٥" رواية الدوري "التاريخ  
، وتهـذيب الكمـال   ٦/١٠والجرح والتَّعـديل  ، ٣/١٥٣، والعلل ومعرفة الرجال  ٩٩شيبة لعلي بن المديني ص      

  .٩/٤٧٩ وتاريخ اإلسالم ،٧/٢٠، وسير أعالم النبالء ١/٤٢٧، والمعرفة والتاريخ ١٦/٤١٦
  ).٣٤٠(، ترجمة ١٨٦ أحوال الرجال ص - 8
ن وكـا . هـ٦٣٦ سنة المتوفى األندلسي األزدي خلفون بن محمد ابن إسماعيل بن محمد بكر وبأ لحافظاهو   - 9

 ).٤/١٣٠ الحفاظ  تذكرة.(بصيرا بصناعة الحديث
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 ١٨٩

ليس بحديثـه بـأس،    : "وقال ،٣"ليس به بأس قد كتبت عنه     : "، وقال ٢"ليس به بأس  : "، وقال ١"بأس
عبد الحميـد  : " بن حنبلأحمداإلمام ، وقال ٥"كان عندنا ثقة: "ني وقال علي بن المدي   ،٤"هو صالح 

، ٨"ليس به بأس قد احتملـه النـاس  : " أيضا  وقال ،٧"ثقة ليس به بأس   : " مرة قال، و ٦"عندنا ثقة ثقة  
أرجو : "، وقال ابن عِدي   ١٠"ليس به بأس  " :سائيقال النَّ و ،٩"محله الصدق : " الرازي قال أبو حاتم  و

ذكره ، و ١٢"ليس به بأس  : "، وسئل يعقوب بن سفيان؛ فقال     ١١" به وهو ممن يكتب حدثه     أنَّه ال بأس  
ثقـة  : "، وقال الساجي  ١٤، وذكره ابن شاهين في الثقات     ١٣ربما أخطأ : "، وقال ان في الثقات  بابن حِ 

قـال ابـن   و، ١٧، وذكره الذهبي فيمن تكلِّم فيه وهو موثـق        ١٦"صدوق: "، وقال الذهبي  ١٥"صدوق
  .١٨"صدوق: "حجر

كان سفيان يتكلَّم في عبد الحميد بن جعفر لخروجه مع محمـد بـن عبـد اهللا                 : أقوال المجرحين 
  كان يقول : "، وقال علي بن المديني٢٠"كان قدريا يرى رأي أهل القدر: "، وقال يحيى١٩العلوي
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 ١٩٠

كان يهـم  : "بن ِحبان ، وقال ا  ٣وذكره العقَيلي في الضعفاء    ،٢"ليس بالقوي : "وقال النَّسائي  ،١"بالقدر
  .٦"ما وهمرمي بالقدر، ورب: "وقال ابن حجر ،٥وذكره ابن الجوزي في الضعفاء ،٤"حايينفي األ

وقد حكم عليه الجوزجاني من ناحية العدالـة؛   ثقة ربما أخطأ، ورمي بالقدر،       :خالصة القول فيه  
 .بطه رِمي بالقدر ولم يحكم عليه من ناحية الضنَّأفبين 

  
قـال  . ٧طارق، أبو أمية المعلم البصري:  واسمه قيس، ويقال   عبد الكريم بن أبي المخارق،     -١٠

 أظنـه  منكسرة خزفة على فوقع المثل في هناك غاص امالكً اهللا فرحم ثقة غير": فيه الجوزجاني 
  .٨"بكسائه اغتر

ي المخارق؛ فلم أجد إال قول      في تعديل أب  النُّقَّاد  جهدت في البحث عن قول ألحد        :أقوال المعدلين 
 وقـول   ،٩" على أنه ليس بمطرح    وقد أخرج له البخاري تعليقًا ومسلم متابعة وهذا يدلُّ        :"الذهبي

في تعديلـه   النُّقَّاد   بحث عن قول ألحد      -رحمه اهللا –ي أرى الذهبي    ، وكأنِّ الذهبي هذا ليس تعديالً   
 :الثـاني  كون أبي المخارق ضـعيف،       :ولاأله يجمع بين متعارضين،     فلم يجد؛ فقال ما قال كأنَّ     
  .  بالثاني على عدم شدة األولتخريج مسلم له؛ فاستدلَّ

ال تحمل عن عبد الكريم بن أبي أمية فإنـه لـيس            : قال لي أيوب  : "قال معمر  :أقوال المجرحين 
: قـال أحمـد    و ،١٢" بـشيء   حديثه ليس: "وقال أيضا ،  ١١"فبصري ضعي : "قال يحيى ، و ١٠"بشيء

كان ابـن عيينـة     : " أيضا قال أحمد  و ،١" المتروك شبه يءبش هو ليس ": وقال أيضا ،  ١٣"ضعيف"
                                                

  .٩٩ سؤاالت ابن أبي شيبة لعلي بن المديني ص - 1
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  .١/١٤٠وتذكرة الحفاظ  ،٤/٣٨٧ميزان االعتدال و
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 ١٩١

كان يحيى وابن مهـدي ال يحـدثان      : " وقال الفالس  ،٢"نعم: هو ضعيف؟ قال  : يستضعفه، فقيل له  
قـال  ، و ٥"ضـعيف : "، وقال أبو حـاتم    ٤"لين: " الرازي قال أبو زرعة  ، و ٣"عن عبد الكريم المعلم   

 عبـد  غيـر  هحديثُ تركي أحد عن روى امالكً نعلم وال" :الدارقطنيوقال   ،٦"س بشيء لي: "سائيالنَّ
الضعف بين على كل    : "،  وقال ابن عِدي    ٨ وذكره العقيلي في الضعفاء    ،٧"خارقالم أبي بن الكريم

 فيمـا  الخطـأ  فـاحش  الوهم كثير وكان ،اءباإلرج يقول افقيه انك: "انبقال ابن حِ  ، و ٩"ما يرويه 
ليس بـالقوي   : "قال أبو أحمد الحاكم   و ،١٠"بأخباره االحتجاج لطُب روايته في ذلك كثر افلم يروى،
أيوب ال يرضى عبد الكريم بن أبي المخارق، وقد حِفظ عن أيـوب          : " وقال الدارقطني  ،١١"عندهم
 وكـان  ":قال ابن عبد البر    و ،١٣"متروك: "قال الدارقطني ، و ١٢"عبد الكريم كان غير ثقة    : "أنه قال 

حنس الستم مجمـع  : "قال ابن عبد البر   و،  ١٤"فيعرفه بلده أهل من يكن ولم ،هسمتُ منه امالكً غر
وهذا الذي  : "، وقال الباجي  ١٦"ضعيف الحديث : " وقال الخطيب البغدادي   ،١٥"ضعفه تجريحه و  على

ا ولم يعرفه؛   ه مالك حديثًا مقطوع   نقالوه فيه صحيح ال خالف فيه بين أهل الحديث وإنما أخرج ع           
وأما البخاري  : "، وقال الِمزي  ١٧"ألنه لم يكن من أهل بلده وإال فهو أورع من أن يحدث عن مثله             

فلم ينبه من أمره على شيء فدلَّ أنه عنده على االحتمال ألنه قد قال في التاريخ كل من لم أبـين             
ضـعيف تركـه    : "الذهبي، وقال   ١٨"فيه جرحه فهو على االحتمال وإذا قلت فيه نظر فال يحتمل          
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 ١٩٢

، وذكره سبط ابن العجمي فـي الكـشف الحثيـث     ٢"ليس بقوي الحديث  : "، وقال الذهبي  ١"بعضهم
  .٥"متروك: "، وقال في موضع آخر٤"ضعيف: "، وقال ابن حجر٣عمن رمي بوضع الحديث

وقد وافق الجوزجاني في حكمـه عليـه جميـع           .ضعيف جدا بإجماع النقَّاد    :خالصة القول فيه  
  .لنُّقَّادا

، أبو عبد الرحمن المصري الفقيه، قاضي مـصر،       ٦ بن عقبة الحضرمي    عبد اهللا بن لَِهيعة    -١١
 غتري وال به حتجي أن ينبغي وال حديثه على يوقف ال" :قال فيه الجوزجاني  . ٧هـ١٩٤توفي سنة   

  .٨"بروايته
كان ابن لَِهيعـة    : "ل أحمد بن صالح   وقا ،٩"اكان ابن لَِهيعة صادقً   : "قال ابن وهب   :أقوال المعدلين 
وقال ابـن   ،١١"كان ابن لَِهيعة من الثقات: "، وحكى الساجي عن أحمد بن صالح     ١٠"صحيح الكتاب 

ِديع" :١٣"صدوق: "وقال ابن حجر ،١٢"فوه فيكتب حديثهأحاديثه أحاديث حسان، مع ما قد ضع.  
: وقال أيـضا   ،"بذاك هو ليس": ابن معين قال   و ،١٤"اكان ضعيفً : "قال ابن سعد   :أقوال المجرحين 

 فـي  ضـعيف  ةيعِهلَ ابن" :، وقال "بشيء ليس كله حديثه في ةيعِهلَ ابن": وقال ،"الحديث ضعيف"
، وقال  ١٦"ث به ن شيًئا حد  قِّإذا لُ : " وحكى الساجي عن أحمد بن صالح      ،١٥"بعضه في ال كله حديثه
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 ١٩٣

قال ابـن   ، و "كان يحيى بن سعيد ال يراه شيًئا      : "ميديعن الح ٢ الرازي وأبو حاتم  ١البخارياإلمام  
 قال أبو حاتم وأبو زرعـة و ،٣" ذلكبف بسبكان يقرأ عليه ما ليس من حديثه، يعني فضع   : "يبةتَقُ

كـان  : "رازيأبو زرعة ال  وزاد   ،"ضعيف وأمره مضطرب يكتب حديثه على االعتبار      : "انالرازي
      ة ال يضبط وليس ممن يابن لَِهيعتَحاحترقـت  حديثـه  يكتب كان: " وقال ابن ِخراش   ،٤" بحديثه ج 

 وقـال   ،٥"ليـه إ قرأه إليه به وجاء احديثً أحد وضع لو حتى عليه قرأه بشيء جاء من فكان ؛كتبه
، ٨، وذكره العقيلي فـي الـضعفاء      ٧"ليس بثقة : "، وقال في موضع آخر    ٦"ضعيف: "النَّسائياإلمام  

  ِديو ه نسيان وهو ممن يكتب حديثه     حديثه كأن : "وقال ابن ع حديثه حن كأنه يستبان عـن مـن       س
كان شيخًا صـالحا، ولكنـه يـدلِّس عـن          : "، وقال ابن ِحبان   ٩"روى عنه وهو ممن يكتب حديثه     

 ونقل ابن حجر عن أبـي     ،  ١٠"الضعفاء قبل احتراق كتبه، ثم احترقت كتبه قبل موته بأربع سنين          
 وضـعفه   ،١٢"ليس بشيء : "وقال ابن شاهين   ،١١"ذاهب الحديث : " قوله في ابن لَِهيعة    أحمد الحاكم 

ضـعيف  : "، وقال في موضع ثـانٍ     ١٣"ال يحتج به  : "الدارقطني في غير موضع؛ فقال في موضع      
قال و عديدة في تضعيفه،     ت عنه أقوالٌ  رِك، وذُ ١٥"ليس بالقوي : "، وقال في موضع ثالث    ١٤"الحديث

 قـال و ،١٦"ث من حفظه بعد احتراق كتبه فأخطـأ       لم يقصد الكذب وإنما حد    : "مسعود عن الحاكم  
 األخـذ  في يتساهل وكان كتبه واحترقت الحفظ سيء ةيعِهلَ بن اهللا عبد وكان" : البغدادي الخطيب

وذكره ابن الجوزي في     ،١٧"حديثه في المناكير كثرت هناك فمن منه حدث ،به جاؤوا كتاب وأي
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وقـال   ،٣"ضعيف: "وقال في موضع ثانٍ   ،  ٢"هالعمل على تضعيف حديث   : "، وقال الذهبي  ١عفاءالض
وأما عبد  : "وقال ابن رجب الحنبلي    ،٤"يروى حديثه في المتابعات وال يحتج به      : "في موضع ثالث  

اهللا بن لَِهيعة؛ فهو ممن أجمع العلماء على خفة ضبطه قبل موته بسنتين، واألكثر على أن هـذا                  
الكالم فيه كثير فاش جرحا وتعديالً والعمـل        : "جمي وقال سبط ابن الع    ،٥"راجع إلى احتراق كتبه   

  .٧"اختلط في آخر عمره وكثر عنه المناكير في روايته: "، وقال ابن حجر٦"على تضعيف حديثه
 أي أن حديثـه  ؛ه من ناحية الضبط ال العدالـة     فُع وض ضعيف قبل أن يختلط،    :خالصة القول فيه  

 .في الحكم على ابن لَِهيعةالنُّقَّاد  الجوزجاني حكم  وقد وافق.يرتقي بالمتابعة إلى الحسن لغيره
  
  

قـال  . ٨أبو الحـسن :  الهمداني، أبو محمد الكوفي، ويقال علي بن صالح بن صالح بن حي       -١٢
 وقد قـال  -صالح بن الحسن أي قريب من أخيه–منه  قريب صالح بن وعلي" :فيه الجوزجـاني  

  .٩"مذهبه في يغلو :الجوزجاني في الحسن
، وقـال  ١٠"كان صاحب قرآن وكان ثقة إن شاء اهللا، قليل الحديث         : "قال ابن سعد   :أقوال المعدلين 

، وذكره ابن   ١٤"ثقة: "، وقال النسائي  ١٣"ثقة:"، وقال العجلي  ١٢"ثقة: "، وقال أحمد  ١١"ثقة: "ابن معين 
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، ٧/٢٠٨، والثقـات البـن ِحبـان       ١/٢٩٥ الثقات معرفةو،  ٦/١٩٠الجرح والتَّعديل    و ،٦/٢٨٠ الكبير التاريخو

، ٧/٢٩٢، وتهذيب التهذيب    ٢/٤١، والكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستَّة           ٢٠/٤٦٤وتهذيب الكمال   
 .٢٧٤ ص الرجال أسماء في الكمال تهذيب تذهيب خالصةو
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 ١٩٥

: وقال ابـن حجـر  ، ٢"وثَّقه جماعة وكان رأسا في العلم والعمل : "، وقال الذهبي  ١ِحبان في الثقات  
  .٣"ثقة عابد"

  .٤فهنقل الساجي أن ابن معين ضع :أقوال المجرحين
ا عن ما نقله الساجي فلم أجد لـه متابعـا،   ولم أجد من رماه ببدعة؛ وأم    ثقة،   :خالصة القول فيه  

كما أنه جرح غير مفسر فال يؤخذ به، ولعله يقصد ضـعفه مـن ناحيـة البدعـة فيتفـق مـع                    
  . يالجوزجان

  
تـوفي سـنة    .  أبو اليقظان الكوفي ابن أخـت سـفيان الثَّـوري          عمار بن محمد الثَّوري،    -١٣

   الحديث في ينبالقوي ليسا وريالثَّ سفيان أخت ابنا اروعمسيف ": قال فيه الجوزجاني. ٥هـ١٨٢

  .٦"اقريب وال
:  وقال مـرة   ،٨"لم يكن به بأس   : "بن معين يحيى  قال  ، و ٧"كان ثقة : "قال ابن سعد   :أقوال المعدلين 

: ، وقال أبو حـاتم    ١٢"ثقة: "١١ معمر القَِطيعي  أبو وقال   ،١٠"ثقة: " أخرى قال مرة  و ،٩"ليس به بأس  "
، وقال أحمد بـن علـي       ١٤"ليس بالقوي : "ازي، وقال أبو زرعة الر    ١٣"ليس به بأس يكتب حديثه    "

                                                
 .٧/٢٠٨ الثقات البن ِحبان - 1
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، وتهذيب  ٢/٢٠٢المتروكين البن الجوزي    ، والضعفاء و  ٦/٣٩٣، والجرح والتَّعديل    ٣/١٩ الرجال ومعرفة العلل
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  .٧/٣٥٥ التهذيب تهذيب، و٣١١ /١٢ اإلسالم  تاريخ، و١/٢١٨ غبر من خبر في
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 ١٩٦

، وقال  ٣ وذكره ابن شاهين في الثقات     ،٢"كان عمار بن محمد ثقةً ثبتًا     : " عن علي بن حجر    ١األبار
  .٦"صدوق يخطئ وكان عابدا:"، وقال ابن حجر٥"صدوق نبيل: "، وقال الذهبي٤"ثقة: "الذهبي

كان ممن فحش خطؤه وكثر وهمه حتى استحق التـرك مـن            : "قال ابن حبان   :أقوال المجرحين 
  .٨عفاء، وذكره ابن الجوزي في الض٧"أجله

ـ خالف الجوزجـاني النُّ    وقد   ، كثيرا  يخطئ صدوق: خالصة القول فيه   رد الـذهبي علـى     اد، و قَّ
  .٩"ا ليس بثقة وعمار فصدوق سيفًصف الجوزجاني فإننْلم ي: "الجوزجاني بقوله

  
: أبو حيوئيل، يقال  : ، أبو محمد، ويقال    بن ناشرة المصري   قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل      -١٤

 سمعت":  فقال نقل الجوزجاني قول أحمد بن حنبل فيه؛      . ١٠ـه١٤٧توفي سنة   . إنه مدني األصل  
  .١١"اجد الحديث منكر :قال حنبل ابن

ا ا جد ا منكر  في حديثه حديثً   لم أر : "يِد، وقال ابن ع   ١٢"يكتب حديثه : "ليجقال العِ  :أقوال المعدلين 
صـويِلح  : "ل الـذهبي  ، وقـا  ١٤ان في الثقـات   ب، وذكره ابن حِ   ١٣"ه ال بأس به   فأذكره، وأرجو أنَّ  

  .١٦"صدوق له مناكير: "، وقال ابن حجر١٥"الحديث

                                                
 جمـع  وهي اإلبر عمل إلى النسبة هذه الراء، آخرها وفي بواحدة المنقوطة الباء وتشديد األلف بفتح: ارباأل - 1
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ـ  ، ومعرفة ٧/١٨٣ :الكبير التاريخو ،٧/١٣١الجرح والتَّعديل   :  انظر ترجمته في   - 10 ات للعجلـي  معرفـة الثق
، وتهـذيب الكمـال     ٣/١٧ البن الجـوزي     والمتروكين الضعفاء، و ٦/٥٣، والكامل في ضعفاء الرجال      ٢/٢١٧

  .٢٥٦ /٩ للذهبي اإلسالم تاريخ، و٢/١٣٦ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستَّة، و٢٣/٥٨
  ).٢٩٤( ترجمة ١٦٥ أحوال الرجال ص - 11
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 ١٩٧

قـال  و، ١"ضـعيف الحـديث  : "قال أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين          :أقوال المجرحين 
: قال أحمد بـن حنبـل      و ،٢"ابكان يتساهل في السماع وفي الحديث وليس بكذَّ       " :يحيى بن معين  

"  ٤"كارةفي حديثه نَ  : "و داود قال أب و ،٣"امنكر الحديث جد،     األحاديـث  : "ازي وقال أبو زرعة الـر
 وذكره العقيلي   ،٧"ليس بقوي : "سائيقال النَّ ، و ٦"ليس بقوي : "، وقال أبو حاتم   ٥"التي يرويها مناكير  

  .١٠ضعفاء، وذكره الذهبي في ال٩عفاء، وذكره ابن الجوزي في الض٨في الضعفاء
  

  .جانيوزلم يحكم عليه الج، ناكيرصدوق له م: خالصة القول فيه
  

١٥-    أبو بكر الكوفي، األموي، مولى عتبة بن أبي سـفيان،     بن زنيم القرشي،   يملَليث بن أبي س 
 فيـضع " :قال فيـه الجوزجـاني    . ١١هـ١٤٨هـ، وقيل   ١٣٨مولى عنبسة، توفي سنة     : ويقال
  .١٢"بثبت ليس حديثه

لـيس بـه    : " بن معـين   قال يحيى ، و ١٣" صالحا عابدا  كان رجالً : "قال ابن سعد  : أقوال المعدلين 
ال : "، وقال مـرة   ١٦"جائز الحديث : "وقال العجلي  ،١٥"وليث صدوق يهم  : "البخاريقال  و ،١٤"بأس
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، والعبر فـي خبـر   ٦/١٧٩،  وسير أعالم النبالء ٢٤/٢٧٩، وتهذيب الكمال ٦/٨٧والكامل في ضعفاء الرجال  
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 ١٩٨

ليث بـن أبـي سـليم ثقـة         : "وقال ابن شاهين   ،٢"هو صدوق : "وقال يعقوب بن شيبة    ،١"بأس به 
كان ذا صالة وصـيام     : "وقال الذهبي  ،٤"صاحب سنَّة، يخرج حديثه   : "دارقطنيقال ال و ،٣"صدوق

  .٦"صدوق: "، وقال ابن حجر٥"وعلم كثير وبعضهم احتج به
كيف سألت عطاء وطاووسا ومجاهدا كلهم فـي        : "قال شعبة لليث بن أبي سليم     : أقوال المجرحين 

فقد دلَّ سؤال شعبة لليث بـن أبـي         : "سل عن هذا خف أبيك، قال أبو محمد       : مجلس واحد؟ قال  
، وسئل جرير عن ليث وعطاء ابـن        ٧"يم عن اجتماع هؤالء الثالثة له في مسألة كالمنْكَر عليه         سل

وسألت أبـي عـن     : ، وقال عبد اهللا   "كان ليث أكثرهم تخليطًا   : "السائب ويزيد بن أبي زياد؛ فقال     
بن أبـي  كان ابن عيينة يضعف ليث ا: "، وقال أبو معمر القَِطيعي٨"هذا؛ فقال أقول كما قال جرير     

، وقال ابـن    ١٠"كان ابن عيينة ال يحمد حفظ ليث بن أبي سليم         : "، وقال أبو معمر القَِطيعي    ٩"سليم
ليـث  : "قال يحيى بن معين و،١٢"ليس بذاك القوي: "قال يحيى، و١١"كان ضعيفًا في الحديث : "سعد

ضعيف كان ليث   : "قال الميموني عن ابن معين     و ،١٣"ه يكتب حديثه  ضبن أبي سليم ضعيف إال أنّ     
لـيس هـو    : "، وقال أحمد  ١٥"مضطرب الحديث، ولكن حدث عنه الناس     : " وقال أحمد  ،١٤"الحديث

 ،١٧"ليث ال يفرح بحديثـه    : كان أحمد يقول  : قال محمد : "قال الترمذي في العلل الكبير    ، و ١٦"بذاك
ليـث ال   : " الرازيـان  قال أبو زرعة وأبو حاتم    ، و ١٨"هو ضعيف الحديث  : "وقال يعقوب بن شيبة   

                                                
 . المصدر السابق، نفس الصفحة- 1
  .٨/٤١٧ب التهذيب  تهذي- 2
  .١٦٢ تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين ص - 3
  .٥٨ ص للدارقطني البرقاني سؤاالت - 4
  .٢/١٥١ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستَّة - 5
  .٨١٨ تقريب التهذيب ص  - 6
  .١/١٥١ الجرح والتَّعديل - 7
 .٣/٣٨٤ الرجال ومعرفة العلل - 8
 .٢٤/٢٧٩ تهذيب الكمال - 9

  .١/٤٥ الجرح والتَّعديل - 10
  .٦/٣٤٩ الطبقات الكبرى - 11
 .٤٠٣ سؤاالت ابن الجنَيد ألبي زكريا يحيى بن معين ص - 12
 .٤/١١٨٨ الضعفاء الكبير للعقيلي - 13
  .٨/٤١٧ تهذيب التهذيب - 14
  .٢/٣٧٩ العلل ومعرفة الرجال - 15
  .٩٣ص " رواية المروذي" العلل ومعرفة الرجال - 16
 .١/٢٩٣ الكبير الترمذي علل  - 17
  .٢٩/١٢ تهذيب التهذيب - 18



 ١٩٩

ن الحـديث ال تقـوم      ليث بن أبي سليم لـي     : " أبو زرعة   وزاد ،١" به هو مضطرب الحديث    يشتغل
أصـابه  : " وقال البزار،٣"وكان ضعيف الحديث: " أبو حاتم وزاد ،٢"الحجة عند أهل العلم بالحديث    

 قـال ، و٤"اختالط؛ فاضطرب حديثه، وإنما تكلَّم فيه أهل العلم بهذا، وإال فال نعلم أحدا ترك حديثه   
ومع الضعف الذي فيه يكتب     : "، وقال ابن عِدي   ٦ وذكره العقَيلي في الضعفاء    ،٥"ضعيف: "النَّسائي

 لـب يقْ فكـان  به، ثيحد ما يدرى ال كان حتى عمره آخر في اختلط: "، وقال ابن ِحبان   ٧"حديثه
ـ  كـان  ذلـك  كـل  أحـاديثهم  من ليس بما الثقات عن ويأتي المراسيل ويرفع األسانيد  فـي  همن
، ١٠"لـيس بحجـة  : " وقال ابن شـاهين ،٩"ليس بالقوي عندهم: "قال أبو أحمد الحاكم ، و ٨"اختالطه

قـال   و،١١"ما أنكروا عليه الجمع بين عطـاء وطـاووس ومجاهـد حـسب          إنَّ: "قال الدارقطني و
مجمـع  : "قال الحاكم أبو عبد اهللا    و،  ١٤"سيء الحفظ "،  ١٣"ليس بحافظ "،  ١٢"ليس بقوي : "الدارقطني
، وقـال   ١٦"صدوق فيه ضعف، كان سيء الحفظ كثير الغلط       : " وقال الساجي  ،١٥" حفظه على سوء 

، وذكره سبط ابن العجمـي فـي   ١٧"فيه ضعف يسير من سوء حفظه، وبعضهم احتج به   : "الذهبي
  .١٩"فترك ؛هحديثُ زيتمي ولم اجد اختلط: "، وقال ابن حجر١٨االغتباط
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 ٢٠٠

فقد وافق حكم الجوزجاني حكم بـاقي       تميز حديثه؛   ضعيف ألنه اختلط ولم ي     :خالصة القول فيه  
  . المجرحينالنُّقَّاد
١٦- د      جالد بن سعيد  مممير بن ذي مران الهمير، توفي سنة     : اني، كوفي، يقال   بن عكنيته أبو ع

  .٢"حديثه يضعف" :قال فيه الجوزجاني. ١هـ١٤٤
جـائز الحـديث،    : "وذكره العجلي في الثقات، وقال     ،٣"ثقة: "قال يحيى بن معين   : أقوال المعدلين 
قد تكلَّم النـاس فيـه وبخاصـة        : "وقال يعقوب بن سفيان    ،٥"ثقة: "وقال النَّسائي  ،٤"حسن الحديث 

، وقـال فـي     ٨"كتبوا حديثـه  : "وقال الذهبي  ،٧"ثقة: "وقال ابن شاهين   ،٦"يحيى بن سعيد وهو ثقة    
  .٩"مشهور صالح الحديث: "موضع آخر

، ١١"١٠ألنه كان طويل اللحيـة  : ِلم لَم تكتب عن مجالد؟ قال     : "قيل لخالد الطحان  : مجرحينأقوال ال 
ما كنت أشاء أن يقول لي مجالد من حديث من رأي الشعبي عـن              : "وقال يحيى بن سعيد القطان    

، وسئل يحيى بـن سـعيد       ١٣"كان مجالد يلقَّن الحديث   : "، وقال يحيى بن سعيد    ١٢"مسروق إال فعل  
، ١٥"وكان ضعيفًا في الحـديث    : "، وقال ابن سعد   ١٤"في نفسي منه شيء   : "ان عن مجالد؛ فقال   القط
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:  أيـضا   وقـال  ،٢"ضعيف واهي الحديث  : "أيضاقال  ، و ١"ال يحتج بحديثه  : "وقال يحيى بن معين   
ليس بشيء، يرفـع    : "وقال مرة  ،٤"ضعيف الحديث : " بن حنبل  أحمداإلمام  : قال و ،٣"صالح كأنَّه "

  وقـال  ،٦"جالد كلها حلم  أحاديث م " : أيضا وقال،  ٥"ثيرا ال يرفعه الناس، وقد احتمله الناس      حديثًا ك 
قـال  ، و ٨ أحمد بن حنبل عن مجالد؛ فتكلَّم بكالم لـين          اإلمام سئلقد   و ،٧"يكثر ويضطرب " :أيضا

ه يزيد فـي  ، ولكنَّ-ك يدهوحر–كذا وكذا : "جالد؛ فقال عن م-يعني أباه –سألته  : عبد اهللا بن أحمد   
، وقال ابن   ١١"شيعي: " وقال أبو سعيد األشج    ،١٠"ال يكتب حديثه  : "البخارياإلمام  وقال   ،٩"اإلسناد

ال، ولـيس مجالـد بقـوي       : "سئل أبي عن مجالد بن سعيد يحتج بحديث؟ قال        :  الرازي أبي حاتم 
قَيلـي فـي    ، وذكـره الع   ١٤"ضـعيف : "وقال النَّسائي ،  ١٣"كثير الغلط : "وقال الترمذي ،  ١٢"الحديث

رديء الحفـظ   : "، وقال ابن ِحبـان    ١٦"عامة ما يروي غير محفوظ    : "، وقال ابن عِدي   ١٥الضعفاء
ليس بثقة، ال يعتبـر     : "قال الدارقطني ، و ١٧"يقِْلب األسانيد ويرفع المراسيل، ال يجوز االحتجاج به       

: وقـال ،  ٢١"ليس بقوي " :وقال،  ٢٠"غيره أثبت منه  ":  أيضا ، وقال ١٩"ليس بقوي : " مرة  وقال ،"١٨به
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 وقـال   ،٣"لين: "، وقال ابن حجر   ٢"مشهور صاحب حديث على ِلين فيه     : " وقال الذهبي  ،١"ضعيف"
  .٥"لينوا حديثه: " وقال ابن العماد الحنبلي،٤"ليس بالقوي، قد تغير: "في التقريب

  .اد فقد وافق حكم الجوزجاني  حكم سائر النُّقَّضعيف الحديث؛ :خالصة القول فيه
  

مولى عبد اهللا بن قيس     أبا بكر،   : مدني، يكنى أبا عبد اهللا، وقيل      محمد بن إسحاق بن يسار       -١٧
   الناس": قال فيه الجوزجاني. ٦هـ١٥١توفي سنة  ،)(صاحب مغازي رسول اهللا بن مخرمة، 

  .٧"البدع من نوع بغير يرمى وكان حديثه يشتهون
م ما سمعت أحدا يتكلَّ   : "وقال سفيان بن عيينة    ،٨" الحديث صدوق في : "قال شعبة  :أقوال المعدلين 

ي بالقدر، وكان أبعد النـاس      ِمر: "، وقال عبد اهللا بن نمير     ٩"في محمد بن إسحاق إال قوله بالقدر      
ثقة وقـد روى النـاس      : " وقال ابن سعد   ،١١"هو حسن الحديث صدوق   : " ابن نمير  قال، و ١٠"منه
 ،١٥"يكتب حديثه ": وقال،  ١٤"ليس بحجة  لكنه   ثقة و ": وقال،  ١٣"ليس به بأس  : "ىقال يحي ، و ١٢"عنه

سئل ابـن   و،١٦"كان ثقة وكان حسن الحديث: "سألت ابن معين عنه؛ فقال   : "قال المفضل الغَلَّابي  و
مالـك لـم   : "، ثم سئل عن كالم مالك فيه؛ فقـال    "صحيح: "المديني عن حديث ابن إسحاق؛ فقال     
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 بـن  بن حنبل عن ا حمدسئل أو، ٢"هو صالح وسط: "ني وقال علي بن المدي  ،١"يجالسه ولم يعرفه  
 ثيحـد : قال ؟ كيف قلت رجلين، عن جمع إذا هولكن ؛الحديث حسن هو: فقال هو؟ كيف إسحاق

هـو  : "يضا وقال أ  ،٤"صدوق: "وقال مرة  ،٣"هذا علي هذا حديث يحمل ،آخر ورجل الزهري عن
يكتـب  : "، وقـال أبـو حـاتم   ٧"صـدوق : "ياز، وقال أبو زرعة الر ٦"ثقة: "وقال العجلي  ،٥"ثقة

ابن إسحاق رجل قد أجمع الكبراء من أهل العلم على األخذ           : "مشقي، وقال أبو زرعة الد    ٨"حديثه
عنه، وقد اختبره أهل الحديث فرَأوا صدقًا وخيرا مع مدحه ابن شهاب له، وقد ذاكـرت دحيمـا              

:  بن المبـارك ، وقال علي٩"ه اتهمه بالقدرنَّبقول مالك فيه، فرأى أن ذلك ليس للحديث إنما هو أل      
فتشت أحاديثه الكثيرة؛ فلم أجد في أحاديثه ما يتهيـأ أن           : "، وقال ابن عدي   ١٠"اا وجدناه صدوقً  إنَّ"

يقطع عليه بالضعف وربما أخطأ أو وهم في الشيء بعد الشيء كما يخطئ غيره، ولـم يتخلـف         
لم : "وقال ،١٢، وذكره ابن ِحبان في الثقات     ١١" بأس به  عنه في الرواية عن الثقات واألئمة وهو ال       

: يكن أحد بالمدينة يقارب ابن إسحاق في علمه وال يوازيه في جمعه، وكان شعبة وسفيان يقوالن               
ـ  وأحـسنهم  لألخبار اسياقً الناس أحسن ومنمحمد بن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث          احفظً

ـ ِق مـن  روايتـه  في المناكير فوقع الضعفاء ١٣على سيدلِّ كان ألنه ىِتُأ ما ىِتُأ وإنما لمتونها لب 
كان صـدوقًا   : " وقال الذهبي  ،١٤"بروايته يحتج ثبت فهو ؛يرويه فيما السماع نبي إذا افأم ؛أولئك
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 ٢٠٤

أحد األعالم صـدوق قـوي      : "، وقال أيضا  ١"من بحور العلم، وحديثه حسن وقد صححه جماعة       
  .٣"صدوق: "، وقال ابن حجر٢"سيرالحديث إمام ال سيما في ال

أشهد أنه كذَّاب فقيـل     : " وقال هشام بن عروة    ،٤"ابهو كذَّ : "قال سليمان التيمي   :أقوال المجرحين 
ت تسع سـنين،    ن وهي ب  لت علي ِخدحدث عن امرأتي فاطمة بنت المنذر وأُ      : وما يدريك؟ قال  : له

 مالك بن أنس أنـه كـان         اإلمام  بسنده عن  ، وذكر العقيلي  ٥") (وما رآها رجل حتى لقيت اهللا     
ث عن المجهولين أحاديث    ه يحد نَّأ من   يِتما أُ إنَّ: "قال ابن نمير  و ،٦"محمد بن إسحاق كذاب   : "يقول
:  بن معـين   ىقال يحي  و ،٨"ابال هللا أشهد انه كذَّ    إما تركت حديثه    : "قال يحيى بن سعيد    و ،٧"باطلة

 ،١١"ليس بحجة ": وقال،  ١٠"ضعيفليس بذاك هو    ": أيضاوقال  ،  ٩" عندي في الحديث بالقوي    ليس"
 ث عن محمد بن إسحاق، قيل له           : "وقال عليال لـيس   : لرأيه؟ قـال  : كان يحيى بن سعيد ال يحد

  لرأيه، وإنَّما كان سيء الرإذا انفرد ابن إسـحاق بحـديث   : "أحمداإلمام سئل ، و١٢"فهأي فيه يضع
ث عن جماعة بالحديث الواحد وال يفصل كالم ذا مـن كـالم             ال واهللا إني رأيته يحد    : تقبله؟ قال 

هـو كثيـر    : " وقـال    ،١٥"ليس بالقوي بالحـديث   : "، وقال مرة  ١٤"ليس بحجة : "قال أحمد  و ،١٣"ذا
سـئل  و ،١٧"كتبه في فيضعها الناس كتب فيأخذ الحديث يشتهي رجالً كان": وقال ،١٦"التدليس جدا 
بـر  تَع به وإنما يجتَحال ي: "وقال الدارقطني، ١٨"عفهض كأنه يده وحرك أدري ما": فقال عنه أحمد؛ 
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 ٢٠٥

فـي  -له غرائـب    : "، وقال الذهبي  ٢"اختلف األئمة فيه وأعرفهم به مالك     : "، وقال الدارقطني  ١"به
محمد بن إسحاق   : "، وقال أبو زرعة العراقي    ٣" تستنكر، واختلف في االحتجاج به     -سعة ما روى  

      ا عن الض٤"عفاءممن أكثر من التدليس خصوص  ،     ابعة من مراتب   وضعه ابن حجر في المرتبة الر
  .٦"س ورِمي بالتشيع والقدريدلِّ: "وقال، ٥المدلِّسين

في بيان بدع   النُّقَّاد   قد وافق الجوزجاني     .س، رمي بالتشيع والقدر   صدوق يدلِّ  :خالصة القول فيه  
  .محمد بن إسحاق؛ بينما لم يبين درجة ضبطه

 األعرج، األنصاري، مولى معاذ بـن عفـراء األنْـصاري،           ، أبو يحيى، المعرقَب   ِمصدع -١٨
ـ  كـان " :قال فيه الجوزجـاني . ٧مولى عبد اهللا بن عمرو بن العاص    : ويقال  عـن  احائـد  ازائغً

  .٨"الطريق
كان مصدع أبو يحيـى عالمـا بـابن         : "٩قال سفيان بن عيينة عن عمار الدهني       :أقوال المعدلين 

، وقـال   ١٣"مقبـول : "، وقال ابن حجر   ١٢"صدوق: "، وقال الذهبي  ١١"ثقة: "، وقال العجلي  ١٠"عباس
) ( الحجاج أو بشر بن مروان عرض عليه سـب علـي             ألن بقَرعالمإنِّما قيل له    : "ابن حجر 

  .١٥"١٤فأبى، فقطع عرقوبه
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 ٢٠٦

 وقـال   ،١"لتشيعفي ا : قلت لسفيان في أي شيء عرقب، قال      : "قال ابن المديني   :أقوال المجرحين 
كان ممن يخالف األثبات في الروايات وينفرد عن الثقات بألفاظ الزيادات مما يوجـب     : "انبابن حِ 

: ، وقال الذهبي  ٣، وذكره ابن الجوزي في الضعفاء     ٢"ترك ما انفرد منها واالعتبار بما وافقهم فيها       
  .٤"قد تُكلم فيه"

: قول الجوزجاني فيه قائالً     ابن حجر على   قد علَّ  وق صدوق تكلم فيه للتشيع،    :خالصة القول فيه  
الجوزجاني حكم عليه    وأرى أن  .٥"والجوزجاني مشهور بالنَّصب واالنحراف فال يقدح فيه قوله       "

يعة، وبـذلك   في الشِّ " زائغ حائد عن الطريق   : "من ناحية بدعته التي رمي بها، والجوزجاني يقول       
 .بطه لم يحكم عليه من جهة الض الحكم على ِمصدع؛ لكنَّفياد النُّقَّيوافق الجوزجاني سائر 

  
 ٧ الكـوفي الجـرار    ٦ابن محمد التميمي النَّهشَلي   : ويقاليحيى بن عيسى بن عبد الرحمن،        -١٩

قـال فيـه   . ٩هـ، وكان خزازا ٢٠١توفي سنة   .  وهو كوفي سكن الرملة ، أبو زكريا       ٨الفاخُوري
  .١٠"الناس ينكرها ثأحادي روي: "الجوزجاني

بلغني عن  : "أبو داود اإلمام  ، وقال   ١١"ما أقرب حديثه  : " بن حنبل  أحمداإلمام  قال   :أقوال المعدلين 
ال بـأس   : "وقال مسلمة بن قاسم    ،١٣"ثقة: "، وقال العجلي  ١٢"ه أحسن الثناء عليه   بن حنبل أنَّ  احمد  أ
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 ٢٠٧

: ، وقال فـي موضـع آخـر       ٣"ثحسن الحدي : "، وقال الذهبي  ٢ وذكره ابن حبان في الثقات     ،١"به
  .٦"حسن الحديث: "، وقال ابن العماد الحنبلي٥"صدوق يخطئ: "، وقال ابن حجر٤"صويِلح"

، وقال ابن أبي مريم عن      ٨"ضعيف: "، وقال أيضا  ٧"ليس بشيء : "قال ابن معين   :أقوال المجرحين 
مـا  : "رملـي؛ فقـال   ، وسئل أحمد بن حنبل عن يحيى بن عيسى ال         ٩"ال يكتب حديثه  : "ابن معين 

وفيـه  : " بـن قاسـم   قال مـسلمة ،١١"كان فيه تشيع: "، وقال الِعجلي١٠"اأدري، ما كتبت عنه شيئً   
، ١٤"تابع عليـه ة رواياته مما ال ي  عام: "يِد، وقال ابن ع   ١٣"ليس بالقوي : " وقال النَّسائي  ،١٢"ضعف

 األثبات فيما يرويـه عـن       ن ساء حفظه وكثر وهمه حتى جعل يخالف       كان مم : "وقال ابن ِحبان  
، ١٦"ليس حديثه بـشيء : "، وقال ابن شاهين   ١٥"الثقات؛ فلما كثر ذلك في روايته بطل االحتجاج به        

ع: "، وقال ابن حجر١٧عفاءوذكره ابن الجوزي في الضِمي بالتشي١٨"ر.  
 قد وافـق الجوزجـاني فـي       .رِمي بالتشيع و  ويخالف الثقات  صدوق يخطئ  :خالصة القول فيه  
  . في بيان ضبطه؛ بينما لم يبين عدالتهحكمه سائر النُّقَّاد
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 ٢٠٨

، واسـم أبـي زيـاد       يزيد بن زياد بن أبي زياد     : ابن أبي زياد، وقيل   :  قيل يزيد بن زياد،   -٢٠
قال فيـه   . ١هـ١٣٧: هـ، وقيل ١٣٦ميسرة،  أبو عبد اهللا، مولى بني هاشم الكوفي، توفي سنة            

  .٢"يثهحد فونيضع سمعتهم" :الجوزجاني
  ،٤"ثقة جائز الحديث: "وقال الِعجلي ،٣"وكان ثقة في نفسه: "قال ابن سعد :أقوال المعدلين

وقـال يعقـوب بـن       ،٦"اوكان يزيد صدوقً  : "في المجروحين قال  ، و ٥وذكره ابن ِحبان في الثقات    
يزيـد  : "ن شاهين وقال اب  ،٧"ويزيد وإن كانوا يتكلمون فيه لتغيره فهو على العدالة والثقة         : "سفيان

ـ عـالم فَ : "، وقال الذهبي ٨"م فيه بن أبي زياد ثقة وال يعجبني قول من تكلَّ         ، وقـال  ٩"م صـدوق ِه
  .١٠"أحد علماء الكوفة المشاهير: "الذهبي

اختلط في آخـر عمـره فجـاء     : "وقال ابن سعد  ،  ١١" به ِمار: "قال ابن المبارك   :أقوال المجرحين 
، ١٤"ال يحتج بحديث يزيد بن أبي يزيد      : "، وقال ١٣"ليس بذاك ": ، وقال يحيى بن معين    ١٢"بالعجائب

وحديثـه لـيس    : "، وقـال أحمـد    ١٦نعم: هو ضعيف؟ فقال  : ، وسئل يحيى  ١٥"ليس بحجة : "وقال
كان بآخره  : "وقال الِعجلي  ،١٩"منكر الحديث : "قال البخاري  و ،١٨"لم يكن بالحافظ  : "قال، و ١٧"بذاك
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ثبت ال أعلـم    : "، وقال أبو داود   ٢"يكتب حديثه وال يحتج به    لين  : "، وقال أبو زرعة الرازي    ١"يلقَّن
  : ٥، وقال البرديجي٤"ليس بالقوي: "، وقال أبو حاتم٣"أحدا ترك حديثه وغيره أحب إلي منه

، ٧"لـيس بـالقوي   : "، وقال النَّسائي  ٦"روى عن مجاهد وفي سماعه منه نظر، وليس هو بالقوي         "
وكل رواياته مما   : "، وقال ابن عِدي   ٩"في القلب منه  : "مة، وقال ابن خزي   ٨"متروك الحديث : "وقال

 مـا  نيتلقَّ فكان ر،وتغي حفظه ساء لما كبر: "انبقال ابن حِ ، و ١٠"ال يتابع عليه في مقدار ما يرويه      
 ؛حفظـه  لـسوء  حديثـه  من ليس فيما وإجابته اهإي غيره تلقين من حديثه في المناكير فوقع ؛لقن

 فـي  منه سمع من وسماع صحيح، سماع عمره أول في الكوفة دخوله لقب منه سمع من فسماع
لـيس  : "، وقال الدارقطني  ١١"يءبش ليس سماع يلقن ما وتلقنه حفظه رتغي بعد الكوفة قدومه آخر
لقـن فـي    "،  ١٤"سيء الحفظ "،  ١٣"ضعيف يخطئ كثيرا ويتلقَّن إذا لقن     : "، وقال الدارقطني  ١٢"بثقة

، وقال أبـو  ١٧، وذكره العقَيلي في الضعفاء   ١٦"عيف ال يحتج به   ض"،  ١٥"آخر عمره وكان قد اختلط    
، وقـال   ١٩"شيعي رديء الحفظ لـم يتـرك      : "، وقال الذهبي  ١٨"ليس بالقوي عندهم  : "أحمد الحاكم 

، وقـال   ٢"ضعيف كَبر فتغير وصار يتلقَّن وكان شـيعيا       : "، وقال ابن حجر   ١"لين الحديث : الذهبي
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: ، وقال ابن حجـر ٢"ضعيف كَبر فتغير وصار يتلقَّن وكان شيعيا: "، وقال ابن حجر   ١"لين الحديث 
"ف بسبب ذلك   ر في آخر عم   تغيعمختلـف فيـه والجمهـور علـى        : "، وقال ابن حجر   ٣"ره وض

  .٤"تضعيف حديثه إال أنَّه ليس بمتروك
 أن  -وهو مـن اهـل االسـتقراء التـام        - بين ابن حجر   فقدضعيف الحديث؛    :خالصة القول فيه  

 .وافق حكم الجوزجاني حكم باقي النُّقَّاد؛ فقد  الجمهور على تضعيف حديثه
، توفي  ٦ريي والس زغا صاحب الم  ٥المجبان، ويكنى أبا بكر ال    ي شَ  مولى بني   بكير يونس بن  -٢١

  .٨"الطريق عن لميله أمره في يتثبت أن ينبغي: "وزجانيالجقال فيه . ٧هـ١٩٩سنة 
حدثنا يونس بن بكير وكان     : "، وقال عبيد بن يعيش    ٩"ثقة مرضي : "قال ابن نمير   :أقوال المعدلين 

: ، وقال يحيـى بـن معـين   ١١"حدثنا يونس بن بكير وكان ثقة: "لقاسم بن أبي شيبة  ، وقال ا  ١٠"ثقة
لـيس بـه   : "، وقال يحيى بن معـين ١٣"كان ثقةً صدوقًا: "، وقال ابن الجنَيد عن ابن معين      ١٢"ثقة"

هو اليـوم ثقـة عنـد أصـحاب         : "وقال ابن عمار   ،١٥"اصدوقً كان يونس" :يحيى القو،  ١٤"بأس
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 ٢١١

وسئل أبو زرعة عن يونس بن بكيـر أي شـيء ينكـر              ،٢لي في الثقات  وذكره الِعج  ،١"الحديث
وذكره ابن ِحبان في     ،٤"محله الصدق : "وقال أبو حاتم   ،٣"أما في الحديث فال أعلمه    : "عليه؟؛ فقال 

كان ابن المديني ال يحدث عنـه، وهـو   : "وقال الساجي ،٦وذكره ابن شاهين في الثقات    ،  ٥الثقات
 ،٩"صـدوق مـشهور   : "وقال الـذهبي   ،٨"كان صدوقًا : "وقال الساجي  ،٧"قعندهم من أهل الصد   

  .١١"صدوق يخطئ: "، وقال ابن حجر١٠م فيه وهو موثقوذكره الذهبي فيمن تكلِّ
ـ  وكـان  الـسلطان  يتبع وكان" : بن معين    يحيى الق :أقوال المجرحين  ، وكـذا قـال     ١٢"امرجًئ

ضـعيف  : "، وقال الِعجلي  ١٤"ث عنه ولست أحد قد كتبت عنه    : "، وقال علي بن المديني    ١٣الساجي
ليس هو  : "قال أبو عبيد اآلجري عن أبي داود      ، و ١٦"كان فيه ِلين  : "، وقال ابن أبي شيبة    ١٥"الحديث

 ،١٨"وايـة عنـه   ال نستحل الر  : "قال لي يحيى الِحماني   :  وقال محمد بن أبي شيبة     ،١٧"عندي حجة 
، وقـال   ٢١عفاءوذكره العقيلي في الـض     ،٢٠"ضعيف ":أيضا، وقال   ١٩"ليس بالقوي : "سائيقال النَّ و
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ع ورواية مسلم لـه ففـي الـشواهد ال فـي     ومما ينقم عليه التشي: "وقال أيضا  ،١"شيعي: "الذهبي
   .٢"األصول

 حكم الجوزجـاني حكـم      خالففقد  صدوق يخطئ، رمي باإلرجاء والتشيع؛       :خالصة القول فيه  
  . -رحمه اهللا–، وهذا تشدد منه "يتثبت في أمرهينبغي ان : "النُّقَّاد؛ فقالسائر 
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 ٢١٣

  خالصة الدراسة التطبيقية
  

تـــصنيف   اسم الراوي  الرقم
  الراوي

خالصة القـول   
  فيه

 الجوزجـاني قول  
  فيه

 الجوزجانيمدى موافقة   
  ألقوال النُّقَّاد

  أبان بن تغلب   .١
  .الربعي

  

من رجـال   
  .مسلم

ثقة تكلِّـم فيـه     
عللتشي.  

مـذموم المـذهب   
  .مجاهر زائغ

وافق الجوزجاني النُّقَّـاد    
في بيان بدعته؛ بينما لـم      

  .يبين درجة ضبطه
ــن    .٢ ــراهيم ب إب

ــان  طَهمـــ
  .الخُراساني

  
  

من رجـال   
الصحيحين 

ــاري ( البخ
  .)ومسلم

ثقة تكلِّـم فيـه     
  .لإلرجاء

كان فاضالً يرمى   
  .باإلرجاء

وافق الجوزجاني النُّقَّـاد    
ن بدعته؛ بينما لـم     في بيا 

يبين درجة ضبطه؛ وإنَّما    
بين أنه كان فاضالً وهذه     

  .اليست توثيقً
إبراهيم بن نافع      .٣

  .المخزومي
  
  

من رجـال   
   .الصحيحين

ــي   ــة رِم ثق
  .بالقدر

وافق الجوزجاني النُّقَّـاد      .رِمي بالقدر
في بيان بدعته؛ بينما لـم      

  .يبين درجة ضبطه

إســماعيل بــن    .٤
  .اقورأبان ال

  
  

من رجـال   
  .البخاري

ثقة تكلَّـم فيـه     
  .للتشيع

كان مـائال عـن     
الحق ولـم يكـن     

  .يكذب في الحديث

وافق الجوزجاني النُّقَّـاد    
في بيان بدعته؛ بينما لـم      

  .يبين درجة ضبطه

إســماعيل بــن    .٥
  .مجالد الهمداني

من رجـال   
  .البخاري

تشدد الجوزجـاني فـي       .غير محمود   .صدوق
  .عليهالحكم 

  .بقية بن الوليد   .٦
  
  

من رجـال   
  .مسلم

ثقة فيما يرويه   
ــات،  عــن الثق
ــر   ــه كثي لكنَّ
التــدليس عــن 

  .الضعفاء

ما كان يبـالي إذا     
وجد خرافة عمن   
يأخذه؛ فأما حديثه   
عن الثقـات فـال     

  .بأس به

وافق الجوزجاني النُّقَّـاد    
  .في الحكم عليه

ثور بن يزيـد       .٧
  .الكَالعي

  

من رجـال   
  .البخاري

ثقة ثبت إال أنه    
  .رِمي بالقدر

وافق الجوزجاني النُّقَّـاد      .رِمي بالقدر
في بيان بدعته؛ بينما لـم      

  .يبين درجة ضبطه
ــن     .٨ ــر ب جعف

  سليمان
  . الضبعي

من رجـال   
  .مسلم

صدوق يتـشيع   
لم يكن داعيـة    

  .لبدعته
  

ــث  روى أحاديـ
منكرة؛ وهو ثقـة    

  .متماسك

وافق الجوزجاني النُّقَّـاد    
  .في الحكم عليه



 ٢١٤

 أرطاةحجاج بن      .٩
  .النخعي

  
  

من رجـال   
  .مسلم

صدوق يخطئ  
صاحب إرسال  

  .وتدليس

كان يروي عـن    
قوم لم يلقهم مثـل     
الزهري وغيـره؛   

  .فيتثبت في حديثه

وافق الجوزجاني النُّقَّـاد    
في بيـان أنـه صـاحب      
إرسال وتدليس؛ بينما لـم     

  .يبين درجة ضبطه
حرام بن عثمان      . ١٠

  .األنصاري
  

من رجـال   
  .مسلم

نقل الجوزجـاني     .ضعيف جدا
: قول عمن سـبقه   

الحديث عن حرام   "
حـرام ألنــه لــم  

  ."يقتصد

وافق الجوزجاني النُّقَّـاد    
  .في الحكم عليه

حسان بن عطية      . ١١
  .المحاربي

  

من رجـال   
  .الصحيحين

ــي   ــة رِم ثق
  .بالقدر

كان ممن يتـوهم    
  .عليه القدر

 وافق الجوزجاني النُّقَّـاد   
في بيان بدعته؛ بينما لـم      

  .يبين درجة ضبطه
حسن بن صالح      . ١٢

بن صالح بـن    ا
  .حي

من رجـال   
  .مسلم

ــي   ــة رم ثق
  .بالتشيع

كان مغمورا فـي    
  .مذهبه

وافق الجوزجاني النُّقَّـاد    
في بيان بدعته؛ بينما لـم      

  .يبين درجة ضبطه
خالد بن مخلـد       . ١٣

  .القَطَواني
  
  

من رجـال   
الصحيحين 

ــاري ( البخ
  .)ومسلم

صدوق يتـشيع   
  .وله مناكير

كان شتَّاما معلنـا    
  .بسوء مذهبه

وافق الجوزجاني النُّقَّـاد    
في بيان بدعته؛ بينما لـم      

  .يبين درجة ضبطه

ــن     . ١٤ ــالس ب خ
  .عمرو

  
  

من رجـال   
  .الصحيحين

ثقة فـي غيـر     
عثمان وعلـي   

ــي اهللا ( رضـ
  .)عنهما

لم يحكـم عليـه     
  .الجوزجاني

  ـ

ــن    . ١٥ داود بـــ
  .نالحصي

  
  

من رجـال   
  .الصحيحين

ــي   ــة إال ف ثق
عكرمة مـولى   

  .ابن عباس

ــاس  ال يحمــد الن
حديثه، قـد روى    
عنه مالـك علـى     

  .انتقاده

تشدد الجوزجـاني فـي     
  .الحكم عليه

زبيـــد بـــن    . ١٦
  .الحارث

  
  
  

من رجـال   
  .نالصحيحي

ــتملهم  .ثقة ــاس اح  الن
 صــدق علــى

 فــي ألــسنتهم
 ووقفـوا  ،الحديث

 لما ؛أرسلوا عندما
 تكـون  أال خافوا

ــا  مخارجهـــ

خالف الجوزجاني النُّقَّـاد    
في الحكم عليه؛ فـضعفه     

  . وهم له موثقون



 ٢١٥

  .صحيحة
ــن     . ١٧ ــا ب زكري

  .إسحاق
  

من رجـال   
  .الصحيحين

ــي   ــة رِم ثق
  .بالقدر

وافق الجوزجاني النُّقَّـاد      .رِمي بالقدر
في بيان بدعته؛ بينما لـم      

  .يبين درجة ضبطه
ســـالم بـــن    . ١٨

  .عجالن
  

من رجـال   
  .البخاري

ــي   ــة رِم ثق
  .باإلرجاء

كان يخاصم فـي    
اإلرجاء، داعيـة   

  .وهو متماسك

وافق الجوزجاني النُّقَّـاد    
في الحكم عليـه؛ إال أن      

  .حكمه كان دون حكمهم
سعيد بن أبـي       . ١٩

  .عروبة
  
  
  

من رجـال   
  .الصحيحين

ثقة حافظ كثير   
التَّدليس ورِمي  

  .بالقدر واختلط

 يتكلمون قوم وكان
 من منهم القدر في

 ؛عليه ويتوهم يزن
ــل ــاس احتم  الن

 عرفوا لما حديثهم
 فـي  اجتهادهم من

ــدين ــدق ،ال  وص
 وأمانتهم ،ألسنتهم

 لـم  ،الحديث في
ــي ــيهم هموتَ  عل

 بلـوا  وإن ،الكذب
  .رأيهم بسوء

خالف الجوزجاني النُّقَّـاد    
في الحكم عليه؛ فـضعفه     
من ناحية الضبط وهـو     

  .ثقة

  سعيد بن زيد   . ٢٠
  . درهمبنا

  

من رجـال   
  .مسلم

سمعتهم يضعفون    .صدوق يخطئ
ــيس  ــه؛ فل أحاديث

  .بحجة بحال

تشدد الجوزجاني وخالف   
النُّقَّاد في الحكـم عليـه؛      

  .فضعفه
سعيد بن عمرو      . ٢١

  .بن أشوعا
من رجـال   

  .الصحيحين
ــي   ــة رِم ثق

  .بالتشيع
تتشدد الجوزجاني النُّقَّـاد      .غال زائغ

 في بيان بدعته فهو شيعي    
بدون غُلُو؛ ولـم يبـين      

  .درجة ضبطه
سعيد بن كثيـر       . ٢٢

  .بن عفيرا
  
  

من رجـال   
  .الصحيحين

فيه غير لون مـن      .ثقة
ــان   ــدع، وك الب

  .مخلطا غير ثقة
  

خالف الجوزجاني النُّقَّـاد    
في الحكم عليه؛ فـضعفه     
ــى  وهــم مجمعــون عل

  .ثوثيقه
ــن    . ٢٣ ــليمان ب س

ــران  مهـــ
  .األعمش

  

من رجـال   
  .الصحيحين

ة حافظ؛ لكنَّه   ثق
  .سيدلِّ

ــتملهم ــاس اح  الن
 صــدق علــى

 فــي ألــسنتهم
 ووقفـوا  ،الحديث

خالف الجوزجاني النُّقَّـاد    
في الحكم عليه؛ فـضعفه     

  .وهم له موثقون



 ٢١٦

  
  

 لما ؛أرسلوا عندما
 تكـون  أال خافوا

ــا  مخارجهـــ
، واتهمه   صحيحة
  .بالوضع

سيف بن أبـي       . ٢٤
  .سليمان

  
  

من رجـال   
  .الصحيحين

ــي   ــة رِم ثق
  .لقدربا

وافق الجوزجاني النُّقَّـاد      .رِمي بالقدر
في بيان بدعته؛ بينما لـم      

  .يبين درجة ضبطه

شبل بن عبـاد       . ٢٥
  .المكي

من رجـال   
  .البخاري

ــي   ــة رِم ثق
  .بالقدر

وافق الجوزجاني النُّقَّـاد      .رِمي بالقدر
في بيان بدعته؛ بينما لـم      

  .يبين درجة ضبطه
  شريك بن   . ٢٦

   .يعبد اهللا النَّخع
  
  

من رجـال   
  .مسلم

صدوق يخطئ  
ــر  ا، تغيكثيــر
ــه  ــه وفي حفظ

  .تشيع خفيف

ــظ،  ــيء الحف س
ــضطرب  مـــ

  .الحديث، مائل

وافق الجوزجاني النُّقَّـاد    
بيان خطأ شريك لكن    في  

ــاني دون  حكــم الجوزج
ــفه   ــاد فوص ــم النُّقَّ حك

  .بمضطرب الحديث
ر بـــن هشَـــ   . ٢٧

حبشَو.  
  

من رجـال   
  .مسلم

ه ال تـشبه    أحاديث  .صدوق يخطئ
  .حديث الناس

وافق الجوزجـاني فـي     
حكمه علـى شـهر بـن      
 حوشب حكم باقي النُّقَّـاد    

 إال أن   في بيان خطئـه؛   
  .حكمه كان دون حكمهم

صالح بن صالح      . ٢٨
  .بن حيا
  
  

جـال  من ر 
  .الصحيحين

كان خيـرا مـن       .ثقة
  .ابنيه

لم يحكـم عليـه جرحـا       
وتعديالً وغنما بين أنـه     

  .خير من ابنيه

 الحميد بـن    عبد   . ٢٩
ــر  جعفــــ

   .األنصاري

من رجـال   
  .مسلم

ثقة ربما أخطأ    
  .ورِمي بالقدر

  

وافق الجوزجاني النُّقَّـاد      .رِمي بالقدر
في بيان بدعته؛ بينما لـم      

  .يبين درجة ضبطه
عبد الكريم بـن       . ٣٠

  .أبي المخارق
من رجـال   

  .مسلم
وافق الجوزجاني النُّقَّـاد      .غير ثقة  .ضعيف جدا

  .عليهفي الحكم 
عبد اهللا بن أبي       . ٣١

  .نَِجيح
  

من رجـال   
  .الصحيحين

ــي   ــة رِم ثق
  .بالقدر

  

وافق الجوزجاني النُّقَّـاد      .رِمي بالقدر
في بيان بدعته؛ بينما لـم      

  .يبين درجة ضبطه



 ٢١٧

ــن    . ٣٢ ــد اهللا ب عب
  .لَِهيعة

  
  

من رجـال   
  .مسلم

  

ضعيف قبل أن   
  .يختلط

  

ــى  ــف عل ال يوق
حديثه، وال ينبغي   

ـ    ه، وال  أن يحتج ب
  .يغتر بروايته

وافق الجوزجاني النُّقَّـاد    
  .في الحكم عليه

  

عبد الملك بـن       . ٣٣
  .أعين

  
  

من رجـال   
  .الصحيحين

رافضي؛ لكنـه   
ــي  ــدوق ف ص

  .الرواية

ــان   ــضي ك راف
  .عندنا

وافق الجوزجاني النُّقَّـاد    
في بيان بدعته؛ بينما لـم      

  .يبين درجة ضبطه

ــن    . ٣٤ ــد اهللا ب عبي
موسى بن أبـي    

  .تارالمخ
  
  

من رجـال   
  .الصحيحين

ثقة كان يتشيع    
وروى أحاديث  

  .منكرة

ــوأ   ــى وأس أغل
ــذهبا وأروى  مـ
لألعاجيـب التـي   
تضل أحالم مـن    

  .تبحر في العلم

وافق الجوزجاني النُّقَّـاد    
؛ بيان أحاديثه المنكرة  في  

إال أن حكمه كـان دون      
  .حكمهم

  .عدي بن ثابت   . ٣٥
  
  
  

من رجـال   
  .الصحيحين

مائل عن المقصد     .يتشيعثقة لكنه 
  .روى عنه الثقات

وافق الجوزجاني النُّقَّـاد    
في بيان بدعته؛ بينما لـم      

  .يبين درجة ضبطه

  .علي بن الجعد   . ٣٦
  
  

من رجـال   
  .البخاري

ثقة ثبت رمـي    
ــشيع  بالتـــ

  .والتجهم

متشبث بغير بدعة   
  .زائغ عن الحق

وافق الجوزجاني النُّقَّـاد    
 في بيان بدعه؛ بينما لـم     

  .يبين درجة ضبطه
علي بن صالح      . ٣٧

  .بن حي
من رجـال   

  .مسلم
خالف الجوزجاني النُّقَّـاد      .يغلو في مذهبه  .ثقة

  .في الحكم عليه
عمار بن محمد      . ٣٨

  .يالثور
من رجـال   

  .مسلم
خالف الجوزجاني النُّقَّـاد      .ليس بالقوي  .صدوق يخطئ

  .في الحكم عليه
عمر بن أبـي        . ٣٩

  .زائدة
  
  
  
  

من رجـال   
ينالصحيح.  

صدوق رِمـي   
  .بالقدر

وافق الجوزجاني النُّقَّـاد      .كان يرمى بالقدر
في بيان بدعته؛ بينما لـم      

  .يبين درجة ضبطه

عمرو بن أبـي       . ٤٠
  )ميسرة(عمرو

  .مولى المطلب
  

من رجـال   
  .الصحيحين

ثقة و يضطرب   
  .في حديثه

ــضطرب  مـــ
  .الحديث

وافق الجوزجاني النُّقَّـاد    
  .في الحكم عليه



 ٢١٨

عوف بن أبـي       . ٤١
  .جميلة

  
  

من رجـال   
  .الصحيحين

   ثقة؛ لكنه قدري
رِمي بالتشيع و   

  .بالرفض

ــه  ــاول بيمين يتن
ويساره مـن رأي    

  .البصرة والكوفة

وافق الجوزجاني النُّقَّـاد    
في بيان بدعته؛ بينما لـم      

  .يبين درجة ضبطه

٤٢ .   من رجـال     .ينكَفضل بن د
  .الصحيحين

ــه   ــة إال أن ثق
عيتشي.  

ــذهب  ــوفي الم ك
  .صدوق اللسان

وافق الجوزجاني النُّقَّـاد    
في الحكم عليـه؛ إال أن      

  .حكمه كان دون حكمهم
  .ر بن خليفةطِْف   . ٤٣

  
  

من رجـال   
  .البخاري

خالف الجوزجاني النُّقَّـاد      .زائغ غير ثقة  .ثقة يتشيع
في الحكم عليه؛ فـضعفه     

  .وهو ثقة
  .عامةقتادة بن ِد   . ٤٤

  
  
  
  

من رجـال   
  .حينالصحي

ــدلِّس   ــة ي ثق
  .ورِمي بالقدر

 يتكلمون قوم وكان
 من منهم القدر في

 ؛عليه ويتوهم يزن
ــل ــاس احتم  الن

 عرفوا لما حديثهم
 فـي  اجتهادهم من

ــدين ــدق ،ال  وص
 وأمانتهم ،ألسنتهم

 لـم  ،الحديث في
ــي ــيهم هموتَ  عل

ـ ب وإن ،الكذب  والُ
  .رأيهم بسوء

خالف الجوزجاني النُّقَّـاد    
ه؛ فـضعفه   في الحكم علي  

  .من ناحية الضبط
  

  قرة بن    . ٤٥
   .عبد الرحمن

  

من رجـال   
  .مسلم

ــه   ــدوق ل ص
  .مناكير

نقل قول ابن حنبل    
ــه ــر : "عن منك

  ."الحديث جدا
  

  .لم يحكم عليه
  

ليث بـن أبـي        . ٤٦
  .سليم

  

من رجـال   
  .مسلم

ضـعيف ألنـه   
اختلط ولم يتميز   

  .حديثه
  

ــه  ــضعف حديث ي
  .ليس بثبت

ـ    اد وافق الجوزجاني النُّقَّ
  .في الحكم عليه

مالـــك بـــن    . ٤٧
  .إسماعيل

  
  

من رجـال   
   .الصحيحين

ثقة متقن لكنـه    
  .يتشيع

أي _كان حـسنيا    
الحسن بن صـالح    
على عبادته وسوء   

  .-مذهبه

وافق الجوزجاني النُّقَّـاد    
في بيان بدعته؛ بينما لـم      

  .يبين درجة ضبطه



 ٢١٩

  .مجالد بن سعيد   . ٤٨
  

من رجـال   
  .مسلم

ــعيف  ضـــ
  .الحديث

  

وافق الجوزجاني النُّقَّـاد      .عف حديثهيض
  .في الحكم عليه

ــن     . ٤٩ ــد ب محم
ــن   ــحاق ب إس

  .يسار

من رجـال   
  .مسلم

صدوق يـدلِّس   
ورمي بالتـشيع   

  .والقدر

ــشتهون  النــاس ي
ــان  ــه، وك حديث
يرمى بغير نـوع    

  .من البدع

وافق الجوزجاني النُّقَّـاد    
في بيان بدعته؛ بينما لـم      

  .يبين درجة ضبطه

ن سعيد  محمد ب    . ٥٠
  .بن األصبهاني

  

من رجـال   
  .البخاري

كان صدوقًا فـي      .ثقة ثبت
حديثه على سـوء    

  .مذهبه

وافق الجوزجاني النُّقَّـاد    
في تعديله لكـن اختلـف      
معهم في درجته وكذا في     

  .رميه بالبدعة
محمد بن عمرو      . ٥١

  .بن علقمة
  
  

من رجـال   
  .الصحيحين

ليس بقوي الحديث     .صدوق يخطئ
  .يشْتَهى حديثه

وافق الجوزجاني النُّقَّـاد    
في الحكم عليـه؛ إال أن      

  .حكمه كان دون حكمهم

محمد بن فضيل      . ٥٢
  .بن غزوان

  
  

من رجـال   
  .الصحيحين

ــي   ــة رِم ثق
  .بالتشيع

وافق الجوزجاني النُّقَّـاد      .زائغ عن الحق
في بيان بدعته؛ بينما لـم      

  .يبين درجة ضبطه

ــصدع    . ٥٣ مـــ
  المعرقب

  
  

من رجـال   
  مسلم

دوق تُكلِّم فيه   ص
  للتشيع

كان زائغًا حائـدا    
  عن الطريق

وافق الجوزجاني النُّقَّـاد    
في بيان بدعته؛ بينِما لـم      

  .يبين درجة ضبطه

ــن    . ٥٤ ــصور ب من
  .المعتمر

  
  
  

من رجـال   
  .الصحيحين

ثقة فيـه قليـل     
  .تشيع

ــتملهم ــاس اح  الن
 صــدق علــى

 فــي ألــسنتهم
 ووقفـوا  ،الحديث

 لما ؛أرسلوا عندما
 تكـون  أال افواخ

ــا  مخارجهـــ
  .صحيحة

خالف الجوزجاني النُّقَّـاد    
في الحكم عليه؛ فـضعفه     

  .وهم له موثقون

ــن     . ٥٥ ــال ب منه
  .عمرو

  

من رجـال   
  .البخاري

خالف الجوزجاني النُّقَّـاد      .سيء المذهب  .ثقة
؛ فاتهمـه   في الحكم عليه  

  .ببدعة



 ٢٢٠

  .وهب بن منبه   . ٥٦
  
  
  

من رجـال   
  .الصحيحين

  ثقة اتهم بالقدر
  .ورجع عنه

كان كتب كتابا في    
القدر، ثم حدث أنه    

  .ندم عليه

وافق الجوزجاني النُّقَّـاد    
في بيان بدعته التي كـان    
عليها قبل أن يرجع؛ بينما     

  .لم يبين درجة ضبطه
يحيــى بــن     . ٥٧

  .عيسى
  
  

من رجـال   
  .مسلم

صدوق يخطئ  
ويخالف الثقات  

  .ورمي بالتشيع

ــث  روى أحاديـ
  .ينكرها الناس

الجوزجاني النُّقَّـاد   وافق  
  .في الحكم عليه

يزيد بـن أبـي        . ٥٨
  .زياد

من رجـال   
  .مسلم

ــعيف  ضـــ
  .الحديث

سمعتهم يضعفون  
  .حديثه

وافق الجوزجاني النُّقَّـاد    
  .في الحكم عليه

  .يونس بن بكير   . ٥٩
  

من رجـال   
  .مسلم

صدوق يخطئ،  
رمي باإلرجاء  

  .والتشيع

ينبغي أن يتثبـت    
في أمره لميله عن    

  .الطريق

افق حكـم الجوزجـاني     و
في بيان  حكم سائر النُّقَّاد    

بدعته ولم يبـين درجـة      
  ضبطه

 
  

  : ومن الجدول السابق نستخلص
١.  واة الذين تكلَّ  عدد الر      جاني في كتابه أحوال الروزجال من رجال البخـاري أو      م فيهم الج

  . راويا٥٩مسلم أو كليهما 
٢.  جاني النُّ    عدد الروزـا  ١١قَّاد في الحكم عليهم عدالةً وضبطًا       واة الذين وافق الجأي - راوي

 .حيحين، وعشرة رواة من رجال مسلم؛ منهم راٍو واحد من رجال الص-%١٩بنسبة 

٣.  عدد الر          جاني النُّقَّاد في بيان بدعتهم، لكنه لم يبيوزن درجة ضـبطهم    واة الذين وافق الج
 من رجال البخاري،    ٦يحين، و ح من رجال الص   ١٤؛ منهم   -%٤١بنسبة  أي  - راويا ٢٤

 . من رجال مسلم٤و

٤.  جاني النُّقَّاد في الحكم عليهم إال أن حكمه كان دون حكمهم              عدد الروزواة الذين وافق الج
حيحين، وراٍو واحـد مـن رجـال     من رجال الص٣؛ منهم  -%١٠بنسبة  أي  – رواة   ٦

 . البخاري، وراويان من رجال مسلم

٥.  ا وتعديالً      واة الذين لم يح   عدد الرجاني جرحوز؛ -%٥بنـسبة   أي  – رواة   ٣كم فيهم الج
حيحين، وراٍو واحد من رجال مسلممنهم راويان من رجال الص. 

٦.  جاني في الحكم علـيهم عدالـةً وضـبطًا              عدد الروزد  الجبنـسبة  أي  –٣واة الذين تشد
٠٥%-   ؛ منهم راويان تشد       حيحين، واآلخر  د فيهم عدالةً وضبطًا؛ أحدهما من رجال الص

د في الراوي الثالث من جهة العدالة فقطمن رجال البخاري؛ بينما تشد. 



 ٢٢١

٧.  عدد الر        جاني النُّقَّاد في الحكم عليهم؛ فضعوزا  ١٢فهم وهم ثقات    واة الذين خالف الجراوي 
؛ سبعة من رجال الصحيحين، وراويان من رجال البخاري، وثالثـة   -%٢٠بنسبة  أي  –

 .سلممن رجال م

  
نـسبة  وهي نسبة كبيرة؛ باإلضـافة إلـى        % ٦٠بنسبة  وبذلك يوافق الجوزجاني النُّقَّاد     

 %.٧٠نسبة موافقته للنقـاد     كان حكمه دون حكمهم؛ فتصبح      واد  قَّ التي وافق فيها النُّ    %١٠
  ا للنُّقَّاد هي      بينما نسبة تشدوهي نسبة بـسيطة مقارنـةً مـع نـسبة           %٢٥ده ومخالفته أيض 

  .قةالمواف
          جاني يعتبر من األئمة المعتدلين في الجوزعديل، وقـد   رح والتَّ وبهذا يمكننا القول بأن الج

همين بالبدع من جهة عدالة الرواة المتَّد قليالًيتشد. 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٢٢

  اخلامتــــــة
ـ               د خالـصا   الحمد هللا الذي وفقني إلتمام هذه الدراسة، وأدعو اهللا أن يتقبل مني هذا الجه

والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله وصحبه، ومن سار على نهجه، واتبع             . لوجهه تعالى 
  . سنته إلى يوم الدين

فهذا ما وفقني اهللا له؛ فما كان فيه من صواٍب فمن اهللا، وما كان من خطٍأ فمني                 ... وبعد
تائج وتوصياٍت، أسأل اهللا أن ينفـع  وفيما يلي أهم ما انتهت إليه هذه الدراسة من ن         . ومن الشيطان 

  .بها وأن يجعلها خالصةً لوجهه الكريم
  :أما النتائج

  . على األرجح٢٥٩الجوزجاني ولد في عصر هارون الرشيد، وتوفي سنة  .١
) (القول بخلق القرآن، وتفضيل علـي     : ظهرت ِبدع كثيرة في عصر الجوزجاني مثل       .٢

 .م الشيعة االثنى عشرية، وقيا)(على الناس بعد رسول اهللا 

سار الجوزجاني على عقيدة السلف الصالح وهي االستسالم الكامـل هللا ورسـوله فـي                .٣
 .العقيدة والفكر وسائر شؤون الحياة

اإلمام أبو إسحاق الجوزجاني صلب في السنَّة، يميل إلى النَّصب، يبالغُ في الحكم علـى                .٤
 .أهل الِبدع

٥.    وزالمترجم، التاريخ، أحوال الرجـال،  : جاني صاحب تصانيف منها  اإلمام أبو إسحاق الج
 .أمارات النبوة

التَّوثيق بصيغة أفعل التَّفـضيل، التَّوثيـق       : مراتب التَّعديل عند الجوزجاني أربعة؛ وهي      .٦
 .بصفٍة مفردٍة، التَّوثيق بصفة ال تشعر بتماِم الضبط، التَّوثيق بصفٍة قريبٍة من الجرح

جهالة الراوي، التَّضعيف غير الشَّديد فـي       : عند الجوزجاني أربعة؛ وهي   مراتب الجرح    .٧
 .الراوي، التَّضعيف الشَّديد في الراوي، اتِّهام الراوي بالكذب

اإلمام أبو إسحاق الجوزجاني إمام ِجهبد يتكلَّم في كثيٍر من الرواة؛ وخاصةً الذين رمـوا                .٨
 .ببدعٍة

ى النَّصب لم يكن حاجزا له عن قول الحقِّ في الحكـم علـى الـرواة        ميل الجوزجاني إل   .٩
جرحا وتعديالً؛ فلم يؤثر على الحكم على الرجال من ناحية ضبطهم، أمـا مـن ناحيـة                 

 .العدالة؛ فيتشدد ويغلظ القول فيهم

عـن  ، وسـكت    %٧٠ يوافق الجوزجاني النُّقَّاد في الحكم على رواة الصِحيحين بنسبة          .١٠
، بينما تشدد وخالف النُّقَّاد في الحكم على بعض الرواة؛ فضعفهم وهـم             %٥رواة بنسبة   
 %.٢٥ثقات بنسبة 



 ٢٢٣

 يتميز منهج الجوزجاني بالدقة واألمانة والنزاهة العلمية، وغير ذلك من مميزات منهجه            .١١
 .في النقد ذكرتها في مطلب خاص بها في الرسالة

قد فرغ اهللا منه، ومتماسـك،      : فاظ النادرة االستعمال؛ مثل   استخدم الجوزجاني بعض األل   .١٢
 .وآية من اآليات

  
  :وأما التوصيات

  :فإني أوصي طلبة العلم والباحثين والدارسين بـ  
تعميق وتكثيف الدراسات حول مناهج النُّقَّاد في نقدهم للرجال، وخاصة النُّقَّاد المبتدعين،             .١

  .قديةوبيان أثر بدعتهم على أقوالهم النَّ
 .المساهمة في تطوير المكتبة الشَّاملة؛ لما لها من عظيم فائدة في تيسير البحث .٢

عدم االكتفاء ببرنامج المكتبة الشَّاملة في البحث العلمي؛ بل يجب توسيع نطـاق البحـث           .٣
 .قدر اإلمكان

  
فيه أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه، وأن يوفِّق المسلمين لما           ) (وأخيرا، أدعو اهللا      

 .خير الدنيا واآلخرة، وآخر دعوانا أِن الحمد هللا رب العالمين

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٢٤

   المصادر والمراجعفهرس
  .المصادر والمراجع: أوالً

 . القرآن الكريم-

 صديق بن حسن القنوجي، أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم،. ١
 .م١٩٧٨بيروت –ية عبد الجبار زكار، دار الكتب العلم: تحقيق

، حمود بن عبد اهللا إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والمالحم وأشراط الساعة. ٢
 .، بدون طبعة أو سنة نشرالتويجري

 علي بن أحمد بن حزم األندلسي أبو محمد، الطبعة اإلحكام في أصول األحكام،. ٣
 .هـ١٤٠٤ القاهرة –األولى، دار الحديث 

السيد : الجوزجاني، تحقيق إسحاق  بنو إسحاق إبراهيم بن يعقوب أبأحوال الرجال،. ٤
 .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥ بيروت –صبحي السامرائي، الطبعة األولى، مؤسسة الرسالة 

 عبد :، تحقيقالجوزجاني  إسحاق بن يعقوب بن إبراهيم إسحاق أبو ،الرجال أحوال. ٥
 .باكستان – ادآب فيصلأكادمي،  حديث، طبعة البستوي العظيم عبد العليم

عماد زكي : ، تحقيق وتعليق الدمشقيبن كثير إسماعيل اختصار علوم الحديث،. ٦
 . البارودي، طبعة المكتبة التوفيقية

 الخليل بن عبد اهللا بن أحمد الخليلي أبو يعلى، اإلرشاد في معرفة علماء الحديث،. ٧
 .هـ١٤٠٩ الرياض –شد محمد سعيد عمر إدريس، الطبعة األولى، مكتبة الر. د: تحقيق

أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري من مشايخه في جامعه . ٨
عامر حسن صبري، دار .  عبد اهللا بن عدي الجرجاني أبو أحمد، تحقيق دالصحيح،

 .هـ١٤١٤ بيروت -البشائر اإلسالمية

طبعة األولى، يوسق بن محمد الدخيل، ال:  أبو أحمد الحاكم، تحقيقاألسامي والكنى،. ٩
 . م١٩٩٤المدينة –دار الغرباء األثرية 

:  يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر، تحقيقاالستيعاب في معرفة األصحاب،. ١٠
 .هـ١٤١٢ بيروت-علي محمد البجاوي، طبعة دار الجيل

عبد السالم محمد هارون، :  أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد، تحقيقاالشتقاق،. ١١
 .  القاهرة–ة الثالثة، مكتبة الخانجي الطبع



 ٢٢٥

: ، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني، تحقيقاإلصابة في تمييز الصحابة. ١٢
 .هـ١٤١٢ بيروت –علي محمد البجاوي، الطبعة األولى، دار الجيل 

 عصام أحمد البشير، الطبعة الثانية، مؤسسة أصول منهج النقد عند أهل الحديث،. ١٣
 .م١٩٩٢ -هـ١٤١٢ بيروت –ن الريا

محمد : تحقيق بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، إبراهيم إسحاق  أبو،االعتصام. ١٤
 . بيروت- القاهرة، ودار الفكر–  الكتب العربيةإحياءدار ، طبعة رشيد رضا

 خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي، الطبعة األعالم،. ١٥
 . م٢٠٠٢ دار العلم للماليين الخامسة عشر،

طه :  محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، تحقيقإعالم الموقعين عن رب العالمين،. ١٦
 .هـ١٩٧٣ بيروت -عبد الرؤوف سعد، طبعة دار الجيل 

 برهان الدين الحلبي أبو الوفا إبراهيم بن االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط،. ١٧
عالء الدين علي رضا، الطبعة األولى، دار : عجمي، تحقيقمحمد بن خليل سبط ابن ال

 .م١٩٨٨الحديث ـ القاهرة 

  ، علي بن اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى. ١٨
 .هـ١٤١١ بيروت –ولى، دار الكتب العلمية هبة اهللا بن ماكوال، الطبعة األ

الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي،  أبو إكمال المعلم بفوائد مسلم،. ١٩
 . ١٩٩٨ م- هـ١٤١٩يحيى اسماعيل، الطبعة األولى، دار الوفاء، : تحقيق

مقبل بن هادي، الطبعة الثانية، :  أبو الحسن الدارقطني، تحقيقاإللزامات والتتبع،. ٢٠
 .دار الكتب العلمية

اضي عياض بن موسى  القاإللماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع،. ٢١
 القاهرة، المكتبة –السيد أحمد صقر، الطبعة األولى دار التراث : اليحصبي، تحقيق

 .م ١٩٧٠هـ،١٣٧٩ تونس، –العتيقة 

عدنان :  مجير الدين الحنبلي العليمي، تحقيقاألنس الجليل بتاريخ القدس والخليل،. ٢٢
 .م١٩٩٩ -ـ  ه١٤٢٠ عمان-يونس عبد المجيد نباتة، طبعة مكتبة دنديس

عبد :  أبو سعيد عبد الكريم بن محمد ابن أبى منصور السمعاني، تحقيقاألنساب،. ٢٣
 .م١٩٨٨اهللا البارودي، الطبعة األولى، دار الكتب العلمية 



 ٢٢٦

سيد :  أحمد بن علي بن حجر العسقالني، تحقيقاإليثار بمعرفة رواة اآلثار،. ٢٤
 .هـ١٤١٣ بيروت-كسروي حسن، طبعة دار الكتب العلمية

 أكرم ضياء العمري، الطبعة الخامسة، مكتبة بحوث في تاريخ السنة المشرفة،. ٢٥
 . المدينة المنورة-العلوم والحكم

علي شيري، :  إسماعيل بن كثير الدمشقي، تحقيق وتدقيق وتعليقالبداية والنهاية،. ٢٦
 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨الطبعة األولى، دار إحياء التراث العربي 

 جالل الدين عبد الرحمن السيوطي، ة الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة،بغي. ٢٧
 .صيدا-محمد أبو الفضل إبراهيم، طبعة المكتبة العصرية: تحقيق

 محب الدين السيد محمد مرتضى الحسيني تاج العروس من جواهر القاموس،. ٢٨
 .م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤علي شيري، دار الفكر ـ بيروت  : الزبيدي، تحقيق

 زين الدين عمر بن مظفر الشهير بابن الوردي، طبعة دار تاريخ ابن الوردي،. ٢٩
 . م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ بيروت -الكتب العلمية 

أحمد . د:  يحيى بن معين أبو زكريا، تحقيق،"رواية الدوري"تاريخ ابن معين . ٣٠
لتراث اإلسالمي مكة المكرمة محمد نور سيف، مركز البحث العلمي وإحياء ا

 .م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩

. د:  يحيى بن معين أبو زكريا، تحقيق،"رواية عثمان الدارمي"تاريخ ابن معين . ٣١
 . هـ١٤٠٠ دمشق -أحمد محمد نور سيف، دار المأمون للتراث

خليل :  عبد الرحمن بن عمرو بن عبد اهللا، تحقيقتاريخ أبي زرعة الدمشقي،. ٣٢
 .م١٩٩٦هـ، ١٤١٧ بيروت-يةالمنصور، الطبعة األولى، دار الكتب العلم

 .شوقي ضيف، طبعة دار المعارف، تاريخ األدب العربي. ٣٣

، الطبعة  حسنإبراهيمحسن ،  والثقافي واالجتماعيتاريخ اإلسالم السياسي والديني
 .م٢٠٠١مصر سنة –بيروت، مكتبة النهضة المصرية  –الخامسة عشر دار الجيل 

 محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، واألعالم،تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير . ٣٤
 بيروت -عمر عبد السالم تدمري، الطبعة األولى، دار الكتاب العربي. د: تحقيق

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧

صبحي السامرائي، :  أبو حفص عمر بن شاهين، تحقيقتاريخ أسماء الثقات،. ٣٥



 ٢٢٧

 .م١٩٨٤-هـ ١٤٠٤الطبعة األولى، الدار السلفية

 أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان المعروف ء الضعفاء والكذابين،تاريخ أسما. ٣٦
 -هـ١٤٠٩عبد الرحيم محمد أحمد القشقري، الطبعة األولى، : بابن شاهين، تحقيق

 .م١٩٨٩

 محمد بن جرير الطبري أبو جعفر، الطبعة األولى، دار تاريخ األمم والملوك،. ٣٧
 .هـ١٤٠٧ بيروت –الكتب العلمية 

 – أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية اد،تاريخ بغد. ٣٨
 .بيروت

محمد عبد المعيد . د:  حمزة بن يوسف أبو القاسم الجرجاني، تحقيقتاريخ جرجان،. ٣٩
 .م١٨٨١-هـ١٤٠١ بيروت –خان، الطبعة الثالثة، عالم الكتب 

 .  هـ١٩٣٤ر العربي،  محمد أبو زهرة، الطبعة األولى، دار الفكتاريخ الجدل،. ٤٠

محمد محي الدين عبد :  عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيقتاريخ الخلفاء،. ٤١
 .م١٩٥٢ -هـ ١٣٧١ مصر –الحميد، الطبعة األولى، مطبعة السعادة 

محمود ابراهيم زايد، فهرس :  محمد بن اسماعيل البخاري، تحقيقالتاريخ الصغير،. ٤٢
 - هـ ١٤٠٦ لبنان – الطبعة األولى، دار المعرفة بيروت يوسف المرعشي،: أحاديثه
 .م١٩٨٦

 أبو عبد اهللا إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري، دار الكتب التاريخ الكبير،. ٤٣
 .م١٩٨٦ بيروت -العلمية 

 أبو القاسم علي بن تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماثل،. ٤٤
محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة :  المعروف بابن عساكر، تحقيقالحسن بن هبة اهللا

 .م١٩٩٥بيروت-العمري، دار الفكر

محمد علي النجار، :  تحقيقتبصير المنتبه بتحرير المشتبه، ابن حجر العسقالني،. ٤٥
 . بيروت–علي محمد البجاوي، طبعة المكتبة العلمية : مراجعة

 عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي،  النووي،تدريب الراوي في شرح تقريب. ٤٦
 .م١٩٩٦ بيروت -صالح عويضة، الطبعة األولى، دار الكتب العلمية: تحقيق

زكريا عميرات، : ، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، دراسة وتحقيقتذكرة الحفاظ. ٤٧



 ٢٢٨

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩ لبنان -الطبعة األولى، دار الكتب العلمية بيروت

قاسم :  أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النَّسائي، تحقيقلشيوخ،تسمية ا. ٤٨
 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ بيروت -علي سعد، الطبعة األولى، دار البشائر اإلسالمية 

 بن خلف بن سليمان ،الصحيح الجامع في البخاري له خرج لمن والتجريح التعديل. ٤٩
 للنشر اللواء دار، األولى  الطبعة،سينح لبابة أبو. د :  تحقيق،الباجي الوليد أبو سعد

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ الرياض – والتوزيع

إبراهيم األنباري، الطبعة :  علي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقيقالتعريفات،. ٥٠
 . هـ١٤٠٥ بيروت -األولى، دار الكتاب العربي

 الدمشقي،  أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشيتفسير القرآن العظيم،. ٥١
-هـ١٤٢٠سامي بن محمد سالمة، الطبعة الثانية، دار طيبة للنشر والتوزيع : تحقيق

 .م١٩٩٩

أبو األشبال صغير :  أحمد بن علي بن حجر العسقالني، تحقيقتقريب التهذيب،. ٥٢
 .أحمد شاغف الباكستاني، دار العاصمة

كمال : غني البغدادي، تحقيق محمد بن عبد الالتقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد،. ٥٣
 . هـ١٤٠٨ بيروت  -يوسف الحوت، دار الكتب العلمية

 جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، تلبيس إبليس،. ٥٤
 .م٢٠٠١ -هـ١٤٢١ بيروت -الطبعة األولى، دار الفكر للطباعة والنشر

 أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد،. ٥٥
مصطفى بن أحمد العلوى و محمد عبد الكبير البكرى، طبعة : محمد بن عبد البر، تحقيق

 .مؤسسة قرطبة

 أبو جعفر محمد بن تهذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول اهللا من األخبار،. ٥٦
 .هرة القا-محمود محمد شاكر، مطبعة المدني: جرير بن يزيد الطبري، تحقيق

 – أحمد بن علي بن حجر العسقالني، الطبعة األولى، دار الفكرتهذيب التهذيب،. ٥٧
 .م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤بيروت، 

بشار . د:  يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي، تحقيقتهذيب الكمال،. ٥٨
 .م١٩٨٠ - هـ١٤٠٠ بيروت ، –عواد، الطبعة األولى، مؤسسة الرسالة 



 ٢٢٩

لح بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان، الطبعة الرابعة، وزارة الشؤؤون  صاالتوحيد،. ٥٩
 .هـ١٤٢٣المملكة العربية السعودية، -اإلسالمية واألووقاف والدعوة واإلرشاد

حمد م. د:  محمد عبد الرؤوف المناوي، تحقيقالتوقيف على مهمات التعاريف،. ٦٠
 . دمشق-ودار الفكر، يروت ب-، دار الفكر المعاصررضوان الداية، الطبعة األولى

 عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان،. ٦١
-هـ١٤٢٠سة الرسالة عبد الرحمن بن معال اللويحق، الطبعة األولى، مؤس: تحقيق

 .م٢٠٠٠

السيد شرف :  محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، تحقيق الثقات،. ٦٢
 .م١٩٧٥ –هـ ١٣٩٥ين أحمد، الطبعة األولى، دار الفكر الد

 مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد جامع األصول في أحاديث الرسول،. ٦٣
عبد القادر األرنؤوط ، الطبعة األولى، مكتبة الحلواني، : الجزري ابن األثير، تحقيق

 .م١٩٦٩ -هـ١٣٨٩ومطبعة المالح، ومكتبة دار البيان 

 أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع،. ٦٤
 .هـ١٤٠٣ الرياض  -محمود الطحان، مكتبة المعارف . د: أبو بكر، تحقيق

 عبد الرحمن بن ابى حاتم محمد بن إدريس الرازي، الطبعة الجرح والتعديل،. ٦٥
 . م١٩٥٢ - هـ١٢٧١ الهند -األولى، مجلس دائرة المعارف العثمانية 

دراسة وصفية تحليلية ألحداث تلك (جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين . ٦٦
جدة - محمد السيد الوكيل، الطبعة الخامسة، دار المجتمع للنشر والتوزيع،)الفترة

 . م١٩٩٥-هـ١٤١٦

 الشريف حاتم بن عارف العوني، الطبعة خالصة التأصيل لعلم الجرح والتعديل،. ٦٧
 .هـ١٤٢١ولى، دار عالم الفوائد األ

 صفي الدين أحمد بن عبد اهللا خالصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال،. ٦٨
حلب، دار -عبد الفتاح أبو غدة،  طبعة مكتب المطبوعات اإلسالمية: الخزرجي، تحقيق

 . هـ١٤١٦ بيروت -البشائر

بن الحسين بن علي البيهقي،  أبو بكر أحمد الخالفيات بين الحنفية والشافعية،. ٦٩
 الرياض – دار الصميعي  األولى،طبعةالأبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، : تحقيق

 . م١٩٩٧هـ، ١٤١٧



 ٢٣٠

:  عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي، تحقيقالدارس في تاريخ المدارس،. ٧٠
 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠إبراهيم شمس الدين، الطبعة األولى، دار الكتب العلمية 

محمد العمري، الطبعة األولى، دار . ددراسات في منهج النقد عند المحدثين،. ٧١
 .  األردن-النفائس

عرفات :  القاسم بن علي الحريري، تحقيقدرة الغواص في أوهام الخواص،. ٧٢
 .م١٩٩٨هـ، ١٤١٨ بيروت -مطرجي، طبعة مؤسسة الكتب الثقافية

حماد :  عمر بن أحمد بن شاهين، تحقيقث فيه،ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحدي. ٧٣
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩ الرياض -بن محمد األنصاري، طبعة مكتبة أضواء السلف

 شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل،. ٧٤
 .م١٩٩٠ -هـ١٤١٠ بيروت –عبد الفتاح أبو غدة، الطبعة الرابعة، دار البشائر : تحقيق

 أبو المحاسن محمد بن علي بن الحسن الحسيني الدمشقي، ذيل تذكرة الحفاظ،. ٧٥
 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩الطبعة األولى، دار الكتب العلمية 

أحمد محمد شاكر، طبعة دار الكتب :  محمد بن إدريس الشافعي، تحقيقالرسالة،. ٧٦
 .، بدون سنة نشرالعلمية

 محمد بن أبي الفيض كتب السنة المصنفة،الرسالة المستطرفة لبيان مشهور . ٧٧
محمد المنتصر محمد الكتاني، الطبعة الرابعة، : جعفر الحسني الشهير بالكتاني، تحقيق 

 .م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦ بيروت –دار البشائر اإلسالمية 

 محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، الرواة الثقات المتكلم فيهم بما ال يوجب ردهم،. ٧٨
 -هـ ١٤١٢ بيروت -براهيم الموصلي، طبعة  دار البشائر اإلسالميةمحمد إ: تحقيق

 .م١٩٩٢

إحسان :  محمد بن عبد المنعم الِحميري، تحقيقالروض المعطار في خبر األقطار،. ٧٩
 . م١٩٨٠ بيروت -عباس، الطبعة الثانية، مؤسسة ناصر للثقافة 

مد الجوزي، الطبعة  عبد الرحمن بن علي بن محزاد المسير في علم التفسير،. ٨٠
 .هـ١٤٠٤ بيروت –الثالثة، المكتب اإلسالمي 

. د:  محمد بن أحمد بن األزهر الهروي، تحقيقالزاهر في غريب ألفاظ الشافعي،. ٨١
 –محمد جبر األلفي، الطبعة األولى، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية 



 ٢٣١

 .هـ١٣٩٩الكويت

أحمد محمد نور سيف، :  تحقيق معين،سؤاالت ابن الجنيد ألبي زكريا يحيى بن. ٨٢
 .م١٩٨٨هـ ، ١٤٠٨ المدينة المنورة، -الطبعة األولى، مكتبة الدار

 أحمد بن حنبل، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم،. ٨٣
 .هـ١٤١٤ المدينة المنورة -زياد محمد منصور، طبعة مكتبة العلوم والحكم. د: تحقيق

 سليمان بن األشعث أبو داود ؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني،س. ٨٤
 -محمد علي قاسم العمري، الطبعة األولى، الجامعة اإلسالمية : السجستاني، تحقيق

 .هـ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩المدينة المنورة 

. د: ، تحقيق علي بن عمر أبو الحسن الدارقطنيسؤاالت البرقاني للدارقطني،. ٨٥
 .هـ١٤٠٤ باكستان –حيم محمد القشقري، الطبعة األولى، كتب خانه جميلي عبدالر

 علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني سؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطني،. ٨٦
موفق بن عبد اهللا بن عبد القادر، الطبعة األولى، مكتبة المعارف . د: البغدادي، تحقيق 

 .م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤ الرياض –

 حمزة بن يوسف السهمي للدارقطني و غيره من المشايخ في الجرح و سؤاالت. ٨٧
 ،القادر عبد اهللا ابن  موفق بن عبد:تحقيق، الدارقطنيبو الحسن علي بن عمر  أل،التعدي

 .م١٩٨٤ الرياض – مكتبة المعارف

علي بن عبد اهللا بن  ،لعلي بن المديني سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة. ٨٩
 الرياض -موفق عبد اهللا عبد القادر، طبعة مكتبة المعارف: ، تحقيقيجعفر المدين

 . هـ١٤٠٤

 مع أسئلة البغداديين عن أحوال الرواة لإلمام سؤاالت مسعود بن علي السجزي. ٩٠
موفق بن عبد اهللا بن : الحافظ أبي عبد اهللا محمد بن عبد اهللا الحاكم النيسابوري، تحقيق

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ بيروت  – دار الغرب اإلسالمي عبد القادر، الطبعة األولى،

 عواد  بشار:، تحقيقالقزويني يزيد بن محمد اهللا عبد أبو ماجه ابن سنن ابن ماجه،. ٩١
 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٨ بيروت، -الطبعة األولى، دار الجيل،معروف

تاني،  أبو داود سليمان بن األشعث السَِجسسنن أبي داود مع حاشيته عون المعبود،. ٩٢
 . بيروت-دار الكتاب العربي
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بشار عواد معروف، :  أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، تحقيقسنن الترمذي،. ٩٣
 .م١٩٩٨ بيروت –الطبعة الثانية، دار الجيل ودار العرب اإلسالمي 

 أبو الحسن علي بن عمر سنن الدارقطني وبذيله التعليق المغني على الدارقطني،. ٩٤
شعيب األرناؤوط وآخرون، : محمد شمس الحق العظيم آبادي، تحقيق: عليقالدارقطني، ت

 .م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٤ بيروت -الطبعة األولى، مؤسسة الرسالة

حسين سليم أسد :  تحقيق،الدارمي خالد بن سعيد بن عثمان سعيد  أبوسنن الدارمي،. ٩٥
 .م ٢٠٠٠روت  بي– الرياض، دار ابن حزم -الداراني، الطبعة األولى، دار المغني

محمد ضياء .  أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبو بكر، تحقيق دالسنن الصغرى،. ٩٦
 .م١٩٨٩ - هـ١٤١٠ المدينة المنورة -الرحمن األعظمي، طبعة مكتبة الدار

حسن :  أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النَّسائي، تحقيقالسنن الكبرى،. ٩٧
 .م٢٠٠١هـ،١٤٢١ بيروت -ألولى، مؤسسة الرسالةعبد المنعم شلبي، الطبعة ا

 محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، الطبعة الحادية سير أعالم النبالء،. ٩٨
 . م٢٠٠١-هـ١٤٢٢ بيروت-عشر، مؤسسة الرسالة

:  عبد الحي بن أحمد بن محمد الحنبلي، تحقيقشذرات الذهب في أخبار من ذهب،. ٩٩
 .هـ١٤٠٦ دمشق – ومحمود األرناؤوط،، دار بن كثير عبد القادر األرنؤوط،

شعيب األرناؤوط : وي، تحقيق أبو محمد الحسين بن مسعود البغشرح السنَّة،. ١٠٠
 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ بيروت - الشاويش، الطبعة الثانية، المكتب اإلسالميومحمد

سعيد، الطبعة همام عبد الرحيم :  ابن رجب الحنبلي، تحقيقشرح علل الترمذي،. ١٠١
 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١ الرياض -الثانية، مكتبة الرشد

 أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل، شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل،. ١٠٢
–القاهرة، مكتبة العلم -مقبل بن هادي الوادعي، الطبعة األولى، مكتبة ابن تيمية:قدم له

 .م١٩٩١-هـ١٤١١الرياض 

أحمد عبد  : صر إسماعيل بن حماد الجوهرى الفارابي، تحقيق أبو نالصحاح،. ١٠٣
 .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩ بيروت -الغفور عطار، الطبعة الثانية، دار العلم للماليين

:  محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، تحقيقصحيح البخاري،. ١٠٤
 .هـ١٤٢٢محمد زهير بن ناصر الناصر، الطبعة األولى، دار طوق النجاة 



 ٢٣٣

صدقي :  مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، تحقيقصحيح مسلم،. ١٠٥
 .م٢٠٠٣هـ،١٤٢٤ بيروت -العطار، الطبعة األولى، دار الفكر

فاروق حمادة، :  أحمد بن عبد اهللا بن أحمد أبو نعيم األصبهاني، تحقيق الضعفاء،. ١٠٦
 .هـ١٩٨٤ – هـ١٤٠٥ الدار البيضاء -الطبعة األولى دار الثقافة 

 : تحقيق، الجعفي البخاري عبداهللا أبو إسماعيل بن محمد، الصغير الضعفاء. ١٠٧
 .هـ١٣٩٦ سنة حلب – الوعي دار ، األولى الطبعة، زايد إبراهيم محمود

:  أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي، تحقيقالضعفاء الكبير،. ١٠٨
 م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠ الرياض – دار الصميعي حمدي السلفي، الطبعة األولى،

الضعفاء وأجوبة أبي زرعة الرازي الضعفاء وأجوبة أبي زرعة الرازي على . ١٠٩
سعدي . د:  أبو زرعة عبيد اهللا بن عبد الكريم الرازي، تحقيق،على سؤاالت البرذعي 

 .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢ المدينة المنورة -الهاشمي، الطبعة األولى، الجامعة اإلسالمية 

محمود :  أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النَّسائي، تحقيقالضعفاء والمتروكين،. ١١٠
 .هـ١٣٦٩ حلب –إبراهيم زايد، الطبعة األولى، دار الوعي 

 عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج، الضعفاء والمتروكين،. ١١١
 .هـ١٤٠٦يروت،  ب-عبد اهللا القاضي، دار الكتب العلمية: تحقيق

 محمد بن عبد الرحمن السخاوي، دار مكتبة الضوء الالمع ألهل القرن التاسع،. ١١٢
 . بيروت-الحياة

 .سهيل زكار، دار الفكر:  أبو عمرو خليفة بن خياط، دراسة وتحقيقالطبقات،

 - عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، طبعة دار الكتب العلميةطبقات الحفاظ،. ١١٣
 .هـ١٤٠٣بيروت 

محمد حامد :  أبو الحسين ابن أبي يعلى، محمد بن محمد،  تحقيقطبقات الحنابلة،. ١١٤
 . بيروت–الفقي، دار المعرفة 

علي محمد عمير، الطبعة :  محمد بن سعد بن منيع، تحقيقالطبقات الكبير،. ١١٥
 .م٢٠٠١ -هـ١٤٢١ القاهرة –األولى، مكتبة الخانجي 

عاصم . د: أحمد بن علي بن حجر العسقالني الشافعي، تحقيق طبقات المدلسين،. ١١٦
 .م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣ عمان –بن عبد اهللا القريوتي، الطبعة األولى، مكتبة المنار 



 ٢٣٤

أبو :  محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، تحقيقالعبر في خبر من غبر،. ١١٧
 . بيروت–هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية 

ومحمود ، أبو المعاطي النوري، صبحي السامرائي:  تحقيقعلل الترمذي الكبير،. ١١٨
 .هـ١٤٠٩ بيروت - ومكتبة النهضة العربية ،محمد الصعيدي، طبعة عالم الكتب

 أبو الحسن علي بن عمر ابن أحمد بن مهدي العلل الواردة في األحاديث النبوية،. ١١٩
 -محفوظ الرحمن زين اهللا، الطبعة األولى، دار طيبة. د: يجالدارقطني، تحقيق وتخر

 .م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥الرياض

وصي اهللا بن محمد : أحمد بن حنبل الشيباني، تحقيقالعلل ومعرفة الرجال، . ١٢٠
هـ ١٤٠٨ الرياض ، -دار الخاني،  بيروت-عباس، الطبعة األولى، المكتب اإلسالمي

 .هـ١٩٨٨ -

 أحمد بن حنبل، رجال عن أحمد بن حنبل رواية المروذي وغيره،العلل ومعرفة ال. ١٢١
 -هـ ١٤٠٨ الهند -وصي اهللا بن محمد عباس، الطبعة األولى، الدار السلفية: تحقيق

 .م١٩٨٨

أبو محمد :  محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، تحقيقالعلو للعلي الغفار،. ١٢٢
 .م١٩٩٥ الرياض، -، مكتبة أضواء السلف أشرف بن عبد المقصود، الطبعة األولى

بدر الدين محمود بن أحمد العيني، دار عمدة القاري شرح صحيح البخاري، . ١٢٣
  بيروت -إحياء التراث العربي

عبد .د:  أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، تحقيقغريب الحديث،. ١٢٤
 .م١٩٨٥ بيروت -مية  المعطي أمين قلعجي، الطبعة األولى، دار الكتب العل

عبد اهللا . د:  عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد، تحقيقغريب الحديث،. ١٢٥
 .هـ١٣٩٧ بغداد –الجبوري، الطبعة األولى، مطبعة العاني 

 خلف بن عبد غوامض األسماء المبهمة الواقعة في متون األحاديث المسندة،. ١٢٦
ومحمد كمال الدين عز ، عز الدين علي السيد.  تحقيق دالملك بن بشكوال أبو القاسم،

 هـ ١٤٠٧ بيروت،-الدين ، طبعة عالم الكتب

:  تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيقالفتاوى الكبرى،. ١٢٧
محمد عبدالقادر عطا، ومصطفى عبد القادر عطا، الطبعة األولى، دار الكتب العلمية 

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨



 ٢٣٥

:  أحمد بن علي بن حجر العسقالني، تحقيقفتح الباري شرح صحيح البخاري،. ١٢٨
 .م ٢٠٠٠-هـ١٤٢٠ بيروت-عبد العزيز بن باز، الطبعة األولى، دار الفكر

شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي،  فتح المغيث شرح ألفية الحديث، .١٢٩
 .  هـ ١٤٠٣ لبنان –الطبعة األولى، دار الكتب العلمية 

 محمد بن علي بن طباطبا ابن الفخري في اآلداب السلطانية والدول اإلسالمية،. ١٣٠
 .بيروت-الطقطقا، دار صادر

 عبد القاهر بن طاهر البغدادي، الطبعة الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية،. ١٣١
 .م١٩٧٧ بيروت –الثانية، دار اآلفاق الجديدة 

 بيروت –سن بن موسى النوبختي، طبعة دار األضواء  الحفرق الشيعة،. ١٣٢
 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤

حسن محمد بخيت، الطبعة .  دالفرق القديمة والمعاصرة في التاريخ اإلسالمي،. ١٣٣
 .م٢٠٠١-هـ١٤٢١األولى 

سعيد مراد، طبعة .  دالِفرق والجماعات الدينية في الوطن العربي قديما وحديثًا، .١٣٤
 .م٢٠٠٧هـ، ١٤٢٧ والبحوث اإلنسانية واالجتماعية سنة عين للدراسات

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، الفصل في الملل واألهواء والنحل،. ١٣٥
 . القاهرة-مكتبة الخانجي

إحسان عباس، الطبعة األولى، :  محمد بن شاكر الكتبي، تحقيقفوات الوفيات،. ١٣٦
 . بيروت–دار صادر 

: قدم له نجم الدين عمر بن محمد بن أحمد النسفي، كر علماء سمرقند،القند في ذ. ١٣٧
 .م١٩٩١-هـ ١٤١٢ سنةالسعودية -الطبعة األولى، مكتبة الكوثر، نظر محمد الفاريابي

محمد بن أحمد بن عثمان بن الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، . ١٣٨
مؤسسة ،  األولى، دار القبلة للثقافة اإلسالميةمحمد عوامة، الطبعة: قَايماز الذهبي، تحقيق

 . هـ١٩٩٢ - هـ١٤١٣ جدة -علو

  :  أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن األثير، تحقيقالكامل في التاريخ،. ١٣٩
 .هـ١٤١٥ - بيروت -عبد اهللا القاضي، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية 

عادل : بن عدي الجرجاني، تحقيق وتعليق عبد اهللا الكامل في ضعفاء الرجال،. ١٤٠



 ٢٣٦

 بيروت -أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، الطبعة األولى، دار الكتب العلمية 
 . م١٩٩٧-هـ١٤١٨

مهدي . د:  أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيقكتاب العين،. ١٤١
 .إبراهيم السمرائي، مكتبة ودار الهالل ـ بيروت.المخزومي، ود

:  عماد السيد محمد إسماعيل الشربينى، تحقيقكتابات أعداء اإلسالم ومناقشتها،. ١٤٢
 .  م٢٠٠٢- هـ ١٤٢٢عماد السيد محمد إسماعيل الشربينى، الطبعة األولى 

 برهان الدين الحلبي إبراهيم بن محمد الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث،. ١٤٣
مكتبة ، ائي، الطبعة األولى، دار عالم الكتبصبحي السامر: سبط ابن العجمي، تحقيق

 .م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧ بيروت-النهضة العربية 

أبو عبد اهللا السورقي :  الخطيب البغدادي، تحقيقالكفاية في علم الرواية،. ١٤٤
 . المدينة المنورة–وإبراهيم حمدي المدني، طبعة المكتبة العلمية 

 أبو البركات محمد بن أحمد  الثقات،الكواكب النيرات في معرفة من الرواة. ١٤٥
عبد القيوم عبد رب النبي، الطبعة األولى، دار : ، تحقيق"ابن الكيال"المعروف بـ 

 .م١٩٨١المأمون ـ بيروت 

 أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد اللباب في تهذيب األنساب،. ١٤٦
 .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠ بيروت، –الجزري، طبعة دار صادر 

 محمد بن مكرم بن منظور اإلفريقي المصري، الطبعة األولى، دار لسان العرب، .١٤٧
 .بيروت-صادر

عبد الفتاح أبو غدة، :  أحمد بن علي بن حجر العسقالني، تحقيقلسان الميزان،. ١٤٨
 .طبعة مكتب المطبوعات اإلسالمية

فق عبد اهللا مو:  أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني، تحقيقالمؤتلف والمختلف،. ١٤٩
 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ بيروت –بن عبد القادر، الطبعة األولى، دار الغرب اإلسالمي 

 محمد بن حبان البستي، المجروحون من المحدثين والضعفاء والمتروكين،. ١٥٠
 هـ١٤٠٢ حلب–محمود إبراهيم زايد، الطبعة الثانية، دار الوعي: تحقيق

عباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني،  تقي الدين أبو المجموع الفتاوى،. ١٥١
 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦أنور الباز، وعامر الجزار، الطبعة الثالثة، دار الوفاء : تحقيق



 ٢٣٧

 الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي، المحدث الفاصل بين الواعي والسامع،. ١٥٢
 .محمد عجاج الخطيب، الطبعة الثالثة: تحقيق

بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري،  أبو محمد علي المحلى،. ١٥٣
 . طبعة دار الفكر

د عمر سليمان العقيلي، :  محمد بن أحمد بن تميم بن تمام التميمي، تحقيقالمحن،. ١٥٤
 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ السعودية –طبعة دار العلوم، الرياض 

محمود : حقيق  محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، تمختار الصحاح،. ١٥٥
 . م١٩٩٥ –هـ ١٤١٥ بيروت –خاطر، طبعة جديدة، مكتبة لبنان ناشرون 

 بابن المعروف األندلسي اللغوي النحوي إسماعيل بن علي الحسن أبو ،المخصص. ١٥٦
 – العربي التراث إحياء دار، األولى : الطبعة، جفال إبراهم خليل : تحقيق، سيده

 .م١٩٩٦ هـ١٤١٧ ،بيروت

 الحافظ العالمة أبي الفتح محمد بن الحسن األزدي، زون في علم الحديث،المخ. ١٥٧
 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ الهند -محمد إقبال السلطي، الطبعة األولى، الدار العلمية : تحقيق

: الحاكم النيسابوري أبو عبد اهللا، تحقيق محمد بن عبد اهللا المدخل إلى الصحيح،. ١٥٨
 .هـ١٤٠٤ بيروت –بعة األولى، مؤسسة الرسالة ربيع هادي عمير المدخلي، الط. د

 محمد بن عبد اهللا بن حمدويه النيسابوري أبو عبد اهللا المدخل إلى كتاب اإلكليل،. ١٥٩
 . اإلسكندرية–فؤاد عبد المنعم أحمد، طبعة دار الدعوة .د: الحاكم، تحقيق

، المعروف بابن  أبو زرعة ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم بن الحسينالمدلسين،. ١٦٠
نافذ حسين حماد، الطبعة األولى، . د+ رفعت فوزي عبد المطلب ٠د: العراقي، تحقيق

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥دار الوفاء 

 صالح أبو السعود، المرجع الكامل في الفرق والجماعات والمذاهب اإلسالمية،. ١٦١
 .م٢٠٠٥ الجيزة –الطبعة األولى، مكتبة النافذة 

 يوسف بن تغرري بردي األتابكي، ة في من ولي السلطنة والخالفة،مرد اللطاف. ١٦٢
 .م١٩٩٧ القاهرة  –نبيل محمد عبد العزيز أحمد، طبعة دار الكتب المصرية : تحقيق

اهللا،   الحسين على بن الحسن بن علي بن عبد أبومروج الذهب ومعادن الجوهر،. ١٦٣
 .م٢٠٠٠روت بي– منشورات الجامعة اللبنانية، شارل بال: تحقيق



 ٢٣٨

:  أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، تحقيقمسألة االحتجاج بالشافعي،. ١٦٤
 . باكستان–خليل إبراهيم مال خاطر، طبعة المكتبة األثرية 

 أبو عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد المستدرك على الصحيحين وبذيله التلخيص،. ١٦٥
 . بيروت- طبعة دار المعرفةاهللا النَّيسابوري المعروف بابن البيع،

محمد عبد السالم :  محمد بن محمد الغزالي، تحقيقالمستصفى في علم األصول،. ١٦٦
 .هـ١٤١٣ بيروت-عبد الشافي، الطبعة األولى، دار الكتب العلمية 

: تحقيق، الشيباني هالل بن حنبل بن محمد بن أحمد اهللا عبد أبو مسند أحمد،. ١٦٧
 . م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١ بيروت -عة األولى، مؤسسة الرسالةشعيب األرنؤوط، الطب

، البستي التميمي حاتم أبو أحمد بن حبان بن محمد ،األمصار علماء مشاهير. ١٦٨
 .م١٩٥٩ سنة ،بيروت – العلمية الكتب دار، طبعة فاليشهمر. م: تحقيق

لسلفي،  أحمد بن محمد بن أحمد امشيخة الشيخ األجل محمد الرازي ابن الحطاب،. ١٦٩
 - هـ١٤١٥ الرياض –حاتم بن عارف العوني، الطبعة األولى، دار الهجرة : تحقيق 
 .م١٩٩٤

 أحمد بن محمد بن علي المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي،. ١٧٠
 . بيروت–المقري الفيومي، طبعة  المكتبة العلمية 

دكتور ثروت عكاشة، :  تحقيق ابن قتيبة أبو محمد عبد اهللا بن مسلم،المعارف،. ١٧١
 . القاهرة–طبعة دار المعارف 

الشيخ عبد الرحيم بن أحمد العباسي، معاهد التنصيص على شواهد التلخيص، . ١٧٢
 .م١٩٤٧هـ، ١٣٦٧محمد محيى الدين عبد الحميد، طبعة عالم الكتب سنة : تحقيق

 .  بيروت–دار الفكر  ياقوت بن عبد اهللا الحموي أبو عبد اهللا، معجم البلدان،. ١٧٣

عبد اهللا عمر :  أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي األصبهاني، تحقيقمعجم السفر،. ١٧٤
 . مكة المكرمة-البارودي، طبعة المكتبة التجارية

عبد الرحمن بن إبراهيم الخميسي ، دار األندلس .  د معجم علوم الحديث النبوي،.١٧٥
 . جدة، ودار ابن حزم–الخضراء 

حمدي بن عبد :  سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني، تحقيقالمعجم الكبير، .١٧٦
 . القاهرة-المجيد السلفي، الطبعة الثانية، مكتبة ابن تيمية



 ٢٣٩

 عمر رضا كحالة الناشر، طبعة معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية،. ١٧٧
 . بيروت-إحياء التراث العربي

 أحمد بن ريد أسانيد الكتب المشهورة واألجزاء المنثورة،رس أو تجهالمعجم المف. ١٧٨
 -محمد شكور المياديني، طبعة مؤسسة الرسالة: علي العسقالني أبو الفضل، تحقيق

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٨بيروت 

عبد السالم :  أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيقمعجم مقاييس اللغة،. ١٧٩
 .م١٩٧٩ ـ ١٣٩٩محمد هارون، دار الفكر ـ بيروت، 

مجمع اللغة العربية، طبعة :  إبراهيم مصطفى وآخرون، تحقيقالمعجم الوسيط،. ١٨٠
 .دار الدعوة

معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم . ١٨١
عبد العليم عبد العظيم :  أبو الحسن أحمد بن عبد اهللا بن صالح العجلي، تحقيقوأخبارهم،

 .م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥ السعودية –وي، طبعة مكتبة الدار، المدينة المنورة البست

 عن يحيى بن معين وفيه عن علي بن المديني وأبي بكر بن أبي معرفة الرجال. ١٨٢
، "رواية أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز"شيبة ومحمد بن عبد اهللا بن نمير وغيرهم

مل القصار، الطبعة األولى، مجمع اللغة محمد كا: يحيى بن معين، تحقيق الجزء األول
 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ دمشق-العربية

عبد المعطي أمين :  أحمد بن الحسين البيهقي تحقيقمعرفة السنن واآلثار،. ١٨٣
 حلب، - باكستان، ودار والوعي-قلعجي، الطبعة األولى، جامعة الدراسات اإلسالمية

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢ دمشق -ودار قتيبة

:  أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا الحاكم النيسابوري، تحقيقفة علوم الحديث،معر. ١٨٤
  .م١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧ بيروت –السيد معظم حسين، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية 

 

 أبو يوسف المعرفة والتاريخ رواية عبد اهللا بن جعفر بن درستوية النحوي،. ١٨٥
 - ضياء العمري، الطبعة األولى، مكتبة الدار أكرم: يعقوب بن سفيان البسوي، تحقيق

 .هـ١٤١٠المدينة المنورة 

همام . د:  محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيقالمعين في طبقات المحدثين،. ١٨٦
 .هـ١٤٠٤ األردن - عمان، ودار الفرقان -سعيد، الطبعة األولى، دار النشر



 ٢٤٠

 اهللا بن أحمد بن قدامة، الطبعة األولى،  عبدالمغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل،. ١٨٧
 .هـ١٤٠٥ بيروت، سنة –دار الفكر 

 عبد اهللا شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان بن قايماز  أبوالمغني في الضعفاء،. ١٨٨
 .م١٩٠٠سوريا سنة -، طبعة دار الفكرنور الدين عتر: تحقيقالذهبي، 

حسين بن محمد، تحقيق محمد سيد  أبو القاسم المفردات في غريب القرآن،ال. ١٨٩
 . لبنان-كيالني، طبعة دار المعرفة

: علي بن إسماعيل األشعري، تحقيق مقاالت اإلسالميين واختالف المصلين،. ١٩٠
 .بيروت–هموت ريتر، الطبعة الثالثة، دارإحياء التراث العربي 

: بي، تحقيق محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهالمقتنى في سرد الكنى،. ١٩٠
 السعودية –محمد صالح عبد العزيز المراد، طبعة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة 

 .هـ١٤٠٨

محمد سيد كيالني، دار :  محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، تحقيقالملل والنحل،. ١٩١
 .هـ١٤٠٤ بيروت سنة -المعرفة

 علي بن الجوزي أبو الفرج،  عبد الرحمن بنالمنتظم في تاريخ الملوك واألمم،. ١٩٢
 .هـ١٣٥٨ بيروت –الطبعة األولى، دار صادر 

 محمد بن أحمد بن عثمان الذهِبي، من تُكُلِّم فيه وهو موثق أو صالح الحديث،. ١٩٣
 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦عبد اهللا بن ضيف اهللا الرحيلي، الطبعة األولي، : تحقيق

 أبا عبد اهللا أحمد بن محمد انئ األثرممن سؤاالت أبي بكر أحمد بن محمد بن ه. ١٩٤
عامر حسن . د: بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني، تحقيقا

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ بيروت -صبري، الطبعة األولى، طبعة دار البشائر اإلسالمية

حمد أ. د:  يحيى بن معين، تحقيقمن كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال،. ١٩٥
 .هـ١٤٠٠محمد نور سيف، طبعة دار المأمون للتراث 

حمد أ : يحيى بن معين، تحقيق، بن معين في الرجاليمن كالم ابي زكريا يحي. ١٩٦
 .م١٩٨٠ دمشق –، دار المأمون للتراث محمد نور سيف

محمد رشاد سالم، . د:  شيخ اإلسالم بن تيمية، تحقيقمنهاج السنة النبوية،. ١٩٧
 . ولى، مؤسسة قرطبةالطبعة األ



 ٢٤١

عبد .  دموسوعة الفرق والجماعات والمذاهب واألحزاب والحركات السياسية،. ١٩٨
 .م٢٠٠٥ القاهرة -المنعم الحنفي، الطبعة الثالثة، مكتبة مدبولي 

 –وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية :  صادر عنالموسوعة الفقهية الكويتية،. ١٩٩
 .هـ١٤٢٧ الكويت –بعة وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية الكويت، الطبعة الثانية، ط

الندوة العالمية :  تأليف ، و المذاهب المعاصرةاألديانالموسوعة الميسرة في . ٢٠٠
 .م١٩٨٩ الرياض -دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع،الطبعة الثانية، للشباب

أحمد بن عثمان بن الذهبي، اعتنى  محمد بن الموقظة في علم مصطلح الحديث،. ٢٠١
 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١ القاهرة ،-عبد الفتاح أبو غدة، الطبعة الخامسة، دار السالم: به

 شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز ميزان االعتدال،. ٢٠٢
دار الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود ،طبعة : الذهبي، تحقيق
 .م١٩٩٥ بيروت -الكتب العلمية

 بن يوسف المحاسن أبي الدين جمال ،والقاهرة مصر ملوك في الزاهرة النجوم. ٢٠٣
  . مصر-القومي واإلرشاد الثقافة وزارة :الناشر، األتابكي بردى تغري

 

 أحمد بن علي ين نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر،. ٢٠٤
-عبد اهللا بن ضيف اهللا الرحيلي، الطبعة األولى، مطبعة سفير: ، تحقيقحجر العسقالني

 هـ ١٤٢٢الرياض 

 مجد الدين المبارك بن محمد الجزري ابن النهاية في غريب الحديث واألثر،. ٢٠٥
 - محمود محمد الطناحي، طبعة المكتبة العلمية-طاهر أحمد الزاوى : األثير، تحقيق

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بيروت 

 سعيد بن علي القحطاني، نور السنَّة وظلمات البدعة في ضوء الكتاب والسنَّة،. ٢٠٦
 .م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠الطبعة األولى

 إسماعيل باشا البغدادي، هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين،. ٢٠٧
 . بيروت–الطبعة الثانية، دار إحياء التراث العربي 

أحمد األرناؤوط، : الح الدين خليل بن أيبك الصفدي، تحقيق صالوافي بالوفيات،. ٢٠٨
 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠ بيروت –وتركي مصطفى، طبعة دار إحياء التراث 

  



 ٢٤٢

  :الرسائل العلمية: ثانيا
  

رسالة " أسباب الوقوع في البدع دراسة في ضوء عقيدة أهل السنَّة والجماعة،. ١
-أحمد البناني، جامعة أم القرى. د: شرافسعود بن سعد العتيبي، إ: ، إعداد"ماجستير

 .م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١السعودية 

عبد :  رسالة ماجستير، تأليفاإلمام الجوزجاني وجهوده في الجرح والتعديل؛. ٢
 .م٢٠٠٠ جامعة بغداد سنة -الرحمن العيساوي، كلية العلوم

 إكرام اهللا :ف، تأليرسالة ماجستير اإلمام علي بن المديني ومنهجه في نقد الرجال،. ٣
 . ، طبعة دار البشائر اإلسالميةإمداد الحق

 دراسة تطبيقية على الصحيحين، محمد رضوان – رواية المبتدع بين القبول والرد. ٤
 .أبو شعبان، رسالة ماجستير

٥ .سائي في الجرح والتَّ اإلمام أبي عبد الرحمن النَّمنهجفي نقِدِه أقواِلعديل وجمع  
قاسم علي سعد: لة دكتوراه، تأليفرسا ،جاِلالر. 

  
  :الدوريات ومواقع االنترنت: الثًثا
 

 -مجلة الجامعة اإلسالمية، مجلة علمية تصدر عن الجامعة اإلسالمية بغزة، غزة. ١
 .فلسطين

 ). (www.ahlalhadeeth.comملتقى أهل الحديث . ٢

  ).net.mawsoah.www://http(الموسوعة العربية العالمية . ٣
 

  
  
  
  
  
  

http://www.ahlalhadeeth.com)


 ٢٤٣

   القرآنيةفهرس اآليات
  

رقم   رقمها  اآلية  السورة
  الصفحة

  ٢١  ١٥٩  .}...والْهدى الْبينَاِت ِمن َأنزلْنَا مآ يكْتُمون الَِّذين ِإن{  سورة البقرة
  ٢٠  ١٧٠  .}... قَالُوا اللَّه َأنْزَل ما اتَِّبعوا لَهم ِقيَل وِإذَا{  سورة البقرة

  ٢٠  ٧  .}...محكَماتٌ آياتٌ ِمنْه الِْكتَاب علَيك َأنْزَل الَِّذي هو{   عمرانسورة آل
  ٢٤  ٢٣  . }... الِْكتَاِب من نَِصيباً ُأوتُواْ الَِّذين ِإلَى تَر َألَم{  سورة آل عمران

  ٢١  ١٧١  .}... ِديِنكُم ِفي تَغْلُوا ال الِْكتَاِب َأهَل يا{  سورة النساء
  ١  ٩  .}لحافظون لَه وِإنَّا الذكر نَزلْنَا نَحن ِإنَّا{  رة الحجرسو

  ٢٠  ٣٦  .}... ِعلْم ِبِه لَك لَيس ما تَقْفُ ولَا{  سورة اإلسراء
  ٢٠  ٢٨  .}... ربهم يدعون الَِّذين مع نَفْسك واصِبر{  الكهف
  ٢٠  ٢٧  .}... ديِهي علَى الظَّاِلم يعض ويوم{  الفرقان

  ٢٠  ٣٦  .} ...اللَّه قَضى ِإذَا مْؤِمنٍَة والَ ِلمْؤِمٍن كَان وما{  األحزاب
  ٦  ٢١  .}... نَّجعلَهم َأن السيئات اجترحوا الذين حِسب َأم{  الجاثية

  ٨  ٦  .}... واْفَتَبينُ ِبنَبٍإ فَاِسقٌ جآءكُم ِإن آمنُواْ الَِّذين ياَأيها{  الحجرات
  ٨  ٨  .}... ِدياِرِهم ِمن ُأخِْرجوا الَِّذين الْمهاِجِرين ِللْفُقَراِء{  الحشر

  ٨  ١  .}...اللَِّه لَرسوُل ِإنَّك نَشْهد قَالُوا الْمنَاِفقُون جاءك ِإذَا{  المنافقون
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٤٤

ةفهرس األحاديث النبوي  
  

  طرف الحديث
  

  ةرقم الصفح

  ٨  ...".أصدق ذو اليدين"
  ٩  ".إن عبد اهللا رجل صالح"
  ١٠٦  ...".أنه كان يمهل حتى إذا ارتفعت الشمس"
  ١٩  ...".إياكم ومحدثات األمور"
  ٩  ...".بئس أخو العشيرة"
  ١١  ...".صدقت صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج"
  ٥٥  ...".امفخم افخم( ( اهللا رسول كان"
  ١٣٩  ..."م لوطالذي يعمل عمل قو"
  ٢٣  ...".ومن يعدل إذا لم أعدل! ويلك"
  ٢٢  ...".يخرج فيكم قوم تحقرون صالتكم مع صالتهم"
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٤٥

  ا وتعديالًرحجاني جوزم فيهم الجالذين تكلَّفهرس الرواة 
  

 الرقم اسم الراوي الصفحة

.١ أبان بن تغلب الربعي ١٦٨   

.٢ لخراسانيإبراهيم بن طهمان ا ١١١   

.٣ إبراهيم بن نافع المخزومي ١١٤   

.٤ إسماعيل بن أبان الوراق ١٥٤   

.٥ إسماعيل بن مجالد بن سعيد الهمداني ١٥٦   

.٦ بقية بن الوليد الكالعي ١٧٠   

.٧ ثور بن يزيد الكالعي ١٥٧  

.٨ جعفر بن سليمان الضبعي ١٧٤   

.٩ حارثة بن أبي الرجال ٦٨   

.١٠  النخعيطاةأرحجاج بن  ١٧٦   

.١١ حرام بن عثمان بن عمرو األنصاري ١٧٨   

.١٢ حسان بن عطية المحاربي ١١٥   

.١٣ حسن بن صالح بن صالح بن حي ١٨٠   

.١٤ طوانيخالد بن مخلد الق ١١٦   

.١٥ خالس بن عمرو الهجري ١١٨   

.١٦ مويداود بن الحصين األ ١١٩   

.١٧ داود بن الزبرقان ٩٢   

.١٨ ن الحارث الياميزبيد ب ١٢١   

.١٩ سحاق المكيإزكريا بن  ١٢٣   

.٢٠ زمعة بن صالح الجندي ٧٠   



 ٢٤٦

.٢١ سالم بن عجالن األفطس ١٦٠   

.٢٢ سعيد بن أبي عروبة ١٢٤   

.٢٣ سعيد بن زيد بن درهم ١٨٢   

.٢٤ سعيد بن عمرو بن أشوع ١٢٦   

.٢٥ سعيد بن كثير بن عفير ١٢٧   

.٢٦ عمشسليمان بن مهران األ ١٢٨   

.٢٧ سليمان بن يسير ٩١   

.٢٨ سيف بن أبي سليمان ١٢٩   

.٢٩ شبل بن عباد المكي ١٦١   

.٣٠ شريك بن عبد اهللا النخعي ١٨٣   

.٣١ شهر بن حوشب ١٨٧   

.٣٢ صالح بن صالح بن حي ١٣٠   

.٣٣ عبد الحميد بن جعفر األنصاري ١٨٩   

.٣٤ عبد الرحمن بن عبد اهللا األصبهاني ٦٥   

.٣٥ عبد الكريم بن أبي المخارق ١٩١   

.٣٦ عبد اهللا بن أبي نجيح ١٣١   

.٣٧ عبد اهللا بن لهيعة بن عقبة الحضرمي ١٩٣   

.٣٨ عبد الملك بن أعين الكوفي ١٣٣   

.٣٩ عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي ٥٩   

.٤٠ عبيد اهللا بن موسى بن أبي المختار ١٣٤   

.٤١ يعثمان بن غياث الراسب ٦٧   

.٤٢ عدي بن ثابت األنصاري ١٣٦   



 ٢٤٧

.٤٣ عدي بن الفضل البصري ٨٩   

.٤٤ علي بن الجعد بن عبيد ١٦٢   

.٤٥ علي بن صالح بن صالح بن حي ١٩٦   

.٤٦ عمار بن محمد الثوري ١٩٦   

.٤٧ عمر بن أبي زائدة ١٣٧   

.٤٨ عمرو بن ميسرة مولى المطلب ١٣٩   

.٤٩ عوبد بن أبي عمران الجوني ٨٨   

.٥٠ عوف بن أبي جميلة ١٤٠   

.٥١ الفضل بن دكَين، أبو نعيم ١٤١  

.٥٢ فطر بن خليفة المخزومي ١٦٤   

.٥٣ قتادة بن دعامة  ١٤٣   

.٥٤ قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل ١٩٨   

.٥٥ ليث بن أبي سليم بن زنيم ١٩٩   

.٥٦ مالك بن إسماعيل النهدي ١٤٥   

.٥٧ يمجالد بن سعيد الهمذان ٢٠١   

.٥٨ محمد بن إسحاق بن يسار ٢٠٣   

.٥٩ محمد بن الحسن بن زبالة ٨٧   

.٦٠ محمد بن راشد المكحولي ٦٢   

.٦١ محمد بن سعيد بن سليمان بن األصبهاني ١٦٦   

.٦٢ محمد بن عمرو بن علقمة ١٤٧   

.٦٣ محمد بن فضيل بن غزوان ١٤٩   

.٦٤ مصدع المعرقب، أبو يحيى ٢٠٧   



 ٢٤٨

.٦٥ بن المعتمرمنصور  ١٥١   

.٦٦ منهال بن عمرو األسدي ١٦٦   

.٦٧ نصر بن باب المروزي ٨٦   

.٦٨ هشام بن أبي عبد اهللا الدستوائي ٦١   

.٦٩ وهب بن منبه ١٥٢   

.٧٠ يحيى بن أبي سليم ٨٥   

.٧١ يحيى بن عبد الحميد الحماني ٨٣   

.٧٢ يحيى بن عبيد اهللا بن موهب ٦٦   

.٧٣ بد الرحمن النهشلييحيى بن عيسى بن ع ٢٠٨   

.٧٤ يزيد بن أبي زياد ٢٠٩   

.٧٥ يونس بن بكير  ٢١٢   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٤٩

  فهرس األعالم المترجم لهم في البحث
  

 الرقم اسم العلم المترجم له في البحث الصفحة

.١ إبراهيم بن محمد الرعيني ٤٦  

.٢ إبراهيم بن محمد بن الكماد ٨٠  

.٣ يعقوب الجوزجانيإبراهيم بن  ٣٧  

.٤ أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي ٨٠  

.٥ أحمد بن محمد بن األصبهاني ٤٤  

.٦ أحمد بن هارون البرديجي ٢١٠  

.٧ إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم ٦١  

.٨ إسماعيل بن عياش ٤١  

.٩ حاتم بن عارف الشريف العوني ٥٥  

.١٠ حسين بن علي الصيمري ٨٧  

.١١ افع، أبو اليمانحكم بن ن ٤٠  

.١٢ خالد بن عبد اهللا القسري ٦٥  

.١٣ الخرباق بن عمرو ٨  

.١٤ زكريا بن يحيى الساجي ٦٠  

.١٥ سعيد بن عبد العزيز بن طيفور ٣٢  

.١٦ سليمان بن خلف التجيبي ١٤  

.١٧ سهل بن بشر اإلسرافييني ٤٤  

.١٨ عبد األعلى بن مسهر الغساني ٦٤  

.١٩ راهيم الدمشقيعبد الرحمن بن إب ٦٣  
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.٢٠ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ٨  

.٢١ عبد الرزاق بن همام الصنعاني ٦٣  

.٢٢ عبد الغني بن سعيد الحافظ ٤٥  

.٢٣ عبد اهللا بن أحمد بن عدبس ٤٦  

.٢٤ علي بن بقاء الوراق ٤٤  

.٢٥ علي بن عثمان النفيلي ١٦٣  

.٢٦  علي بن عياش الحمصي ٤١  

.٢٧ شقيعمر بن علي الدم ٤٣  

.٢٨ عمرو بن علي الفالس ٤٠  

.٢٩ محمد بن الحسن بن دريد ٨٠  

.٣٠ محمد بن إسماعيل بن خلفون ١٩٠  

.٣١ محمد بن بشار، بندار ١٤١  

.٣٢ محمد بن عبد اهللا بن الزبير الزبيري ١٧٩  

.٣٣ محمد بن عثمان التنوخي ٦٣  

.٣٤ موسى بن هارون الحمال  ١٨٨  

.٣٥ فقيهنصر اهللا بن محمد ال ٤٣  

.٣٦ يحيى بن سعيد بن فروخ القطان ٦٣  

.٣٧ يحيى بن المغيرة المخزومي ٤٠  

.٣٨ يعقوب بن سفيان الفسوي ٦٣  

.٣٩ يونس بن عبد األعلى المقرئ ٧٩  
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  فهرس الموضوعات
  

رقم 
  الموضوع الصفحة

  اإلهداء أ

 شكر وتقدير ب

 المقدمة ١
  

 تعريف النقد والبدعة :تمهيد

  النقد والنقاد:حث األولالمب ٦

 .    تعريف النَّقد واأللفاظ ذات الصلة به:المطلب األول ٦

 . النَّقد في اللُّغة: أوالً ٦

 .  النَّقد في االصطالح:ثانيا ٦

 .الوشائج والصالت بين المصطلح وأصله اللُّغوي: ثالثًا ٦

 . األلفاظ ذات الصلة بالنَّقد:رابعا ٦

 .  مشروعية النَّقد:يالمطلب الثان ٨

 .  نشأة النَّقد وتطوُره:المطلب الثالث ١٠

 . وظيفة النَّاقد وهدفه: المطلب الرابع ١٣

 .  أهمية دراسة مصطلحات النُّقاد في الجرح والتَّعديل:المطلب الخامس ١٤

 .  طبقات النُّقاد:المطلب السادس ١٦
 

 .البدعة والمبتدع: المبحث الثاني

 .  تعريف البدعة واأللفاظ ذات الصلة بها:طلب األولالم ١٨

 .  البدعة في اللُّغة:أوالً ١٨

 .  البدعة في االصطالح:ثانيا ١٨
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 . الوشائج والصالت بين المصطلح وأصله اللُّغوي:ثالثًا ١٨

 .  األلفاظ ذات الصلة بالبدعة:رابعا ١٩

 .  أسباب البدعة:المطلب الثاني ٢٠

 . أهم البدع التي ظهرت في عصر الجوزجاني: ب الثالثالمطل ٢٢
 

 .الجوزجاني عصره وترجمته: المبحث األول 

 .  عصر الجوزجاني:المطلب األول  ٢٩

 .  الحياة السياسية:أوالً ٢٩

 . الحياة االجتماعية:ثانيا ٣٤

 .  الحياة العلمية:ثالثًا ٣٦

 . زجاني ترجمة الجو:المطلب الثاني  ٣٧

 .  اسمه ونسبه وكنيته:أوالً ٣٧

 .  مولده ونشأته:ثانيا ٣٨

 .  ِرحالته:ثالثًا ٣٨

 .  شيوخه وتالميذه:رابعا ٣٩

 . عقيدته:خامسا ٣٩

 .  مكانته العلمية وأقوال أهل العلم فيه:سادسا ٤٧

 . مصنَّفاته:سابعا ٤٨

  وفاته:ثامنًا ٥١
 

 .وزجاني في نقد الرجالمنهج الج: المبحث الثاني

 . منهج الجوزجاني في التَّعديل: المطلب األول ٥٢

 . مصطلحات التَّعديل عند الجوزجاني و مدلولها:أوالً ٥٢

 .  مقارنة مصطلحات التَّعديل عند الجوزجاني بأقوال غيره من النقاد:ثانيا ٥٩
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 .  مراتب التَّعديل عند الجوزجاني:ثالثًا ٧٢

 .   منهج الجوزجاني في الجرح:المطلب الثاني ٧٤

 . مصطلحات الجرح عند الجوزجاني ومدلولها:أوالً ٧٤

 .  مقارنة مصطلحات الجرح عند الجوزجاني بأقوال غيره من النُّقَّاد:ثانيا ٨٣

 .  مراتب الجرح عند الجوزجاني:ثالثًا ٩٤

 . وزجاني في نقده للرجال مميزات منهج الج:المطلب الثالث ٩٦

 .   رتبة الجوزجاني بين النُّقَّاد وأثر بدعته في حكمه على الرواة:المطلب الرابع ١١٠
 

 دراسة تطبيقية على من تكلَّم فيهم الجوزجاني من رجال الصحيحين: الفصل الثاني

 . يالً وروى لهم البخاري ومسلم من تكلَّم فيهم الجوزجاني جرحا وتعد:المبحث األول ١١١

 .   من تكلَّم فيهم الجوزجاني جرحا وتعديالً وروى لهم البخاري:المبحث الثاني ١٥٤

 .   من تكلَّم فيهم الجوزجاني جرحا وتعديالً وروى لهم مسلم:المبحث الثالث ١٦٨

 الخاتمة ٢٢٣

 فهرس المصادر والمراجع ٢٢٥

 القرآنيةفهرس اآليات  ٢٤٣

 فهرس األحاديث النبوية ٢٤٤

 فهرس الرواة الذين تكلَّم فيهم الجوزجاني جرحا وتعديالً ٢٤٥

 فهرس األعالم المترجم لهم في البحث ٢٤٩

 فهرس الموضوعات ٢٥١
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ملخص الرسالة
ِّ

  
  

 إبـراهيم بـن يعقـوب       تناول هذا البحث دراسة ألحد النُّقَّاد الذين رموا ببدعة؛ وهو أبو إسحاق           ي
  : الجوزجاني؛ وتناولتُ فيه محاور ِعدة ويمكن إجمالها في ما يلي

  
معنى النَّقد، ومشروعيته، ونشأته، ووظيفة النَّاقد وهدفـه، وأهميـة          :  وفيه النَّقد والنُّقَّاد؛  -

  .دراسة مصطلحات النُّقَّاد، وطبقات النُّقَّاد
أسبابها، وأهم البدع التي ظهـرت فـي عـصر      معنى البدعة، و  :  وفيه البدعة والمبتدع؛  -

 .الجوزجاني

بيان الحياة السياسية واالجتماعية والعلمية للعصر الذي عـاش         :  وفيه عصر الجوزجاني؛  -
 .فيه الجوزجاني

بيان اسمه ونسبه وكنيته، مولده ونشأته، رحالتـه، شـيوخه          :   وفيه  ترجمة الجوزجاني؛  -
 .العلمية وأقوال أهل العلم فيه، مصنَّفاته، وفاتهوتالميذه، عقيدته، مكانته 

مدلول مصطلحاته في الجرح والتَّعديل، مقارنة      :  وفيه منهج الجوزجاني في نقد الرجال؛     -
مصطلحاته في الجرح والتَّعديل بأقوال غيره من النُّقَّاد، مراتب الجرح والتَّعديل عنـده،             

 .ان رتبته بين النُّقَّاد وأثر بدعته في حكمه على الرواةمميزات منهجه في نقد الرجال، بي

بـدأت  :  وفيـه  دراسة تطبيقية علَى من تكلَّم فيهم الجوزجاني من رجال الـصحيحين؛           -
 .بدراسة رجال الصحيحين، ثم رجال صحيح البخاري، ثم رجال صحيح مسلم
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Abstract 

This research is an analysis of a criti cizer, Abu Eshaq El – Jozajany's, 

who was suspected with a heterokoxy.  It deals with the following days: 

- Criticism and criticizers: 
Critiasm, and its form, the criticizers goal and mission as well as it deals 

with the terms of the terms of the criticizers and the lands of them. 

- Heterodoxy and Heresiarch: 
 The meaning of heterodoxy, its reasons and the most important ones 

which appeared in the age of El – Jozajany's.  

- El -  Jozajany's age: 
The political, social and scientific life during this period of time. 

- El – Jozajany's interpretation:  
His name, family, cognomen, childhood, and journeys as well as his 

teachers, students, thoughts and his scientific level and his birth.  

- El – Jozajany's  way in criticizing: 
 The meaning of his terms in  appealing  and  correcting, Acomparison 

between his terms of  appealing  and correcting and other criticizers, 

opinions, the levels of correcting and appealing, the properties of his way 

in criticizing, showing this position among other criticizers and the effect 

of his heterodoxy on judging other narrators.  

- A practical study about, El - Sahehin men who El- Jozajany's 

spoke about. 
 


